
1 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

خاوەنى ئیمتیاز و سەرنووسەر
تۆفیق کەریم

07700637664 ـ 07511412543
tofeqkarem@yahoo.com

بەڕێوەبەرى نووسین
عادل سدیق

بەڕێوەبەرى هونەریی
ڕەوشت محەمەد

ڕاوێژکارى یاسایی
بەکر حەمەسدیق

پ. د. موحسین عەبدولحەمید
پ.ى. د. عوسمان عەلى

پ.ى. د. عوسمان هەڵەبجەیی
پ.ى. د. ئیسماعیل بەرزنجی

پ.ى. سەالم ناوخۆش
م.ى ئیدریس سیوەیلى

www.xalkurd.com :سایتى گۆڤارى خاڵ

خال
خالخالخالخال

خالخالخال
خالخال

خال
خالخال
خالخال خال

خال
خالخ الخال

خالخال
خالخالخال

خالخال
خال خالخالخالخال

خالخال

گۆڤارێکى هزریى ڕۆشنبیرییە
دوومانگ جارێک دەردەچێت

ژمارە )21( شوباتى
2019

خا ل

تیراژ: 1500
نرخ: 1500 دینار

ڕاوێژکاران

ئەم ژمارەیە بە سپۆنسەرى سەنتەرى زەهاوى 
بۆ لێکۆڵینەوەى فیکریی چاپکراوە



     2  
ژماره )21(
شوباتى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

لەم ژمارەیەدا
تەوەرى ژمارە:  زمانى کوردى له  به رده م ئاستانه ى سەردەمى نوێدا

ڕوحدانی زمانی  ملیـۆنان كـورد چاڵ و چه په ر ................................... د.هێمن عومەر خۆشناو     5
با چی دی زمانەكەمان نەشێوێ! ............................................................ مستەفای سەیدمینه         13
زمانی دایك و  دەردەگومانی زمانی ئینگلیزی ........................................ د. حەمەنووری عومەر كاكی 2
دیمانە لە گەڵ نووسەر فەهمی کاکەیی ..................................................... ئا: حەیدەر عەبدوڵاڵ         29
ڕێنووس  و ئەلفوبێی كوردی له باشوور ................................................. ڕێبوار حەمەتۆفیق           36
زمانى کوردى  لە ئاستانەى سەدەى بیستویەکەمدا ............................... د. هۆگر شێخ مەحموود     44
زمانی ستاندەری كوردی و بێتاوانیی پسپۆڕانی زمان .......................... سەنگەر زراری              51
کۆماری کوردستان، ئاخێزگەی زمان و فەرهەنگی نەتەوەیی ................شەریف فەالح ـ سنە         57
دەمەتەقێی گرووپی گوڵنار لەگەڵ دكتۆره كوردستان موكریانی............ ئا: گروپى گوڵنار            60
کولتووری میوانداری لە پەیوەندی هزر و زمانی پەندەکانی پێشیناندا  ڕەنجە عەبدوڵاڵ             70
گرفتی »جووت یێ«  لە زمانی کوردیدا .................................................. چۆلی فایەق                  79
زمان، وەرگێڕان، داڕشتن ........................................................................... مەسعود بابایى               86
پەروەرده و پێگەیاندن ................................................................................. د. محەمەدی مەحویی       92
ڕوانینێكی تر بۆ پەیوهندی نێوان شێوه و مانا له زماندا ....................... د.ئیسماعیل بەرزنجی        96
زمان له فەرهەنگ و هزری ئیسالمیدا ....................................................... د.سەباح بەرزنجی           99
کاریگەرییەكانی زمانی عەرەبی  لەسەر زمانی کوردی ........................... د. حەسەن خالید موستەفا 105

زمانی كوردی لە ئاستانەی خوێندنگە ئاینيیەكانی كوردستاندا ........ د.ئاراس محەمەد صاڵح   113
مەوالنا خالیدى کوردیی لە دوو دەستنووسى عەرەبیدا .............................. یاسین تەها    122

ئەنجامی خوێندنەوەی نوێگەری بۆ قورئانی پیرۆز ................................ نازم عەبدوڵاڵ   131
چەمكه سیاسییەكان له سەردەمی گۆڕانكاریدا ......................... د دانا عەلی بەرزنجی   141
دواخاڵ )زمانی كوردیی و دوژمنەكانی(  د......................................... سەمەد ئەحمەد    151



3 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

تەوەرى داهاتوو

فره ئايينى و كەلتووريى له  كوردستان

ته وه رى  ناونيشانى  ده كاته   كوردستان(  له   كەلتووريى  و  )فره ئايينى  بابه تى  خاڵ  گۆڤارى 
بوارانه دا  له م  لێكۆڵينه وه   ده خوازێت  له و چوارچێوه يه شدا  داهاتووى گۆڤاره كه ،  ژماره ى 

بكرێت:

له   1ـ پێكه وه ژيانى شوێنكه وتووانى ئايين و ئاينزا جياوازه كان و پێكهاته  كەلتوورييه كان 
كوردستاندا چۆن بووه ؟

2ـ دۆخى ئاينداريى و په رستگا و ڕه مزه  ئاينييه كانى تر له  سايه ى ئايينى زۆرينه ى كورددا 
كه  ئيسالم بووه ، چۆن بووه ؟

3ـ گرنگترين ئه و ئايين و ئاينزايانه ى  كه  له  كوردستاندا ڕۆڵ و پێگه يان هەبووە كامانه ن؟
4ـ جياوازى ئايينزا و بيروبۆچوون له ناو شوێنكه وتووانى يه ك ئاييندا چۆن ڕه نگيداوه ته وه  

له نێو ژيانى كۆمه ڵگه ى كورديدا؟
5ـ ئايا ئه و فره ئايينى و كەلتوورييه ى كه  له  كوردستاندا هه بووه  كاريگه رى له سه ر ئاشتى 

كۆمه اڵيه تى هه بووه ؟
6ـ ئايا فره ئايينى و ئاينزايى له  كوردستاندا كاريگه رى له سه ر ده وڵه مه  ندكردنى فه رهه نگ 

و كەلتوورى كوردى هه بووه ؟
7ـ تا چه ند پێكهاته  ئايينى و كەلتوورييه كان ڕۆڵيان بينيوه  له  شۆڕشه كانى كورددا؟

8ـ تا چه ند ئايينى ئيسالم ڕۆڵى هه بووه  له  شۆڕشه كانى كورد و ڕووبه ڕووبوونه وه ى ئه و 
زوڵم و سته مه  ى داگيركه ران، كه  له  مێژوودا به ناوى جۆراوجۆره وه  له  كورديان كردووه ؟

ـ داواكارين له  نوسه ران و توێژه رانى به ڕێز، لێكۆڵينه وه كانيان له سه ر ئه و ته وه ر و بوارانه ى 
كه له  سه وه ره   ئاماژه يان پێدراوه  تا به روارى )2019/3/10( بنێرن بۆ گۆڤاره كه مان.
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تەوەرى ژمارە

زمانى كوردى 
له  به رده م ئاستانه ى نوێدا

ئێمه  ئه گه ر له سه ر هيچ يه ك ده نگ نه بين، ڕه نگه  سه باره ت به و پاشاگه ردانييه ى ئه مڕۆ زمانى 
كوردى پێيدا تێپه ڕده بێت گۆده نگ بين، كه  نه ده بوو له ژێر سايه ى حكومڕانييه كى خۆماڵيى و 
به وشێوه   زمان  دۆخى  ئه كاديمييه كاندا،  ناوه نده   و  زمان  به توانايانه ى  پسپۆڕه   هه موو  ئه و 

شێواوه ى ئێستابايه .
ئه مڕۆ كورد نه خاوه نى زمانێكى ستاندارده  نه  ڕێنووسێكى يه كگرتووى هه يه ، نه  ناوه ندێكى 
زانستى بااڵش هه يه  هه مووان له سه رى ڕێكه ون بۆ يه كخستنى بيروڕا جياوازه كان له سه ريان. 
به پێچه وانه وه  دروستبوونى دوو ئه لف و بێ هێنده ى تر كوردانى له  يه كتر دوورخستووه ته وه ، 

هه ڕه شه ى گۆڕينى بنزمانه كان بۆ زمانى سه ربه خۆ، هه ڕه شه يه كى جدديى و ڕاسته قينه يه .
به   ته رخانكردووه ،  بابه ته   ئه و  له سه ر  قسه كردن  بۆ  ژماره ى  ئه م  ته وه رى  خاڵ  گۆڤارى 
سوپاسه وه  كۆمه ڵێك خه ڵكى پسپۆڕ و شاره زاى بواره كه ، هه ره يه كه يان له  گۆشه نيگايه كه وه  

تێڕوانينى خۆيان له و بوارانه دا كه  ئاماژه يان پێداوه  خستووه ته  ڕوو.
به هيواين جێگه ى بايه خپێدانى خه مخۆران و پسپۆڕانى زمانى كوردى بێت، هه روه ك ئه م 
بابه ته  دووربخرێته وه  له  ملمالنێى سياسيى و پاوانخوازى حكومڕانى، چونكه  مه ترسى له سه ر 

زمان مه ترسى ڕاسته قينه يه  له سه ر خودى نه ته وه .
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د.هێمن عومه ر خۆشناو

را له  ئه ده بی كوردی
1983، دكتۆ

له دایكبووی 

چه ند کتێبێکى له  بواری زمان و ئه ده بی كوردیدا

اڵوكراوه يه .
ه  و وتارێكى ب

د لێكۆڵينه و
اپكردووه . خاوه نى چه ن

چ

ڕوحدانی زمانی 

ـۆنان كـورد
ملی

چاڵ و چه په ر)1(
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كورد وه ك نه ته وه  و ئه و هه ڵكه وته  جوگرافیایه ی 
كه  هه یه تی، به درێژایی مێژوو ئه وه ی ناسنامه كه ی 
هه موو  به   زمان،  له   بووه   بریتی  پاراستووه  
ئه نجامی  له   ئاخاوتنه كانییه وه .  و شێوه   شێوه زار 
تێكه ڵبوونی نه ته وه كان و به ناویه كداچوونی زمان 
و كولتووره  جیاوازه كان و هه ژموونی نه ته وه  و 
گۆڕان  دیكه وه   زمانی  و  نه ته وه   به سه ر  زمانێك 
ساڵه ی  سه د  چه ند  له م  به تایبه تیش  دروستبووه ، 
سه ر  بۆ  مه ترسییه كان  هێواشی  به   ڕابردوودا 
زمانی كورد زیاتربوون، تا زمانی نووسینیش له نێو 
میلله تانی ده وروبه ر په ره ی پێنه درا، مه ترسییه كانی 
سه ر زمانی كورد زیاتر نه بوون. بۆیه  ئه و كاتانه ی 
كورد به  زمانه كانی دیكه وه  خه ریك ده بوو، چه نده  
زمانی  ئه وه نده   كردووه   دیكه ی  زمانی  خزمه تی 
خۆی له و كاروانه دا له  كورتی داوه ، ئه گه رچی له  
سه ره تادا كاریگه رییه كه  به  ڕوونی نه ده بینرا، به اڵم 
دوای ده یان ساڵ و بگره  سه دان ساڵیش ماكی له  

كورتیدان و الوازبوونه كه  به ده ركه وتن.
له مه وبه ر  ساڵیش  په نجا  و  سه د  هه تا  كورد 
له به ر باری جوگرافیاكه يی و تێكه ڵنه بوونی له گه ڵ 
ژینگه ی ده وروبه ر و سرووشتی ژیان و سه ختی 
باش  زۆر  زاره كییه كه ی  زمانی  گوزه رانه كه ی، 
ببات،  به ره وپێشی  نه یتوانیبوو  به اڵم  پاراستبوو، 
په یوه ندی  له الیه ك  به ره وپێشبردنه   ئه و  چونكه  
سه ربه خۆ  ده وڵه تێكی  و  ده سه اڵت  هه بوونی  به  
نووسینه وه   زمانی  به   تریش  له الكه ی  و،  هه یه  
ڕووخانی  دوای  له   كوردیش  په یوه سته . 
الوازی  و  له ده ستدا  ده سه اڵتی  میرنشینه كانه وه  
حاڵه تی نووسینه كه ش هه ر له  سه ره تاوه  باره كه ی 
كه وتبوو و ئیتر ئه گه ر له كاتی هه بوونی ده سه اڵتدا 
باری نووسین به رزنه بێته وه ، له  بێ ده سته اڵتیان 

هه ر چش.

1-زمانشهرمگهینهتهوه
ناسنامه   نه ته وه یه ك  هه موو  بۆ  ئه گه ر  زمان 
)عه وره ت(  كورد شه رمگه   نه ته وه ی  بۆ  ئه وا  بێت، 
شه رمی  به   به پێچه وانه وه   كورد  ئه گه رچی  بووه ، 
زانیوه  ئه م شه رمگه یه  بپارێزێت و زۆر به  ئاسانی 
ده ستبه رداری بووه ، به  تایبه تی له  ئاستی نووسیندا 
به   زۆر  ده وروبه ریدا  میلله تانی  چاو  له   كورد 
شه رمگه یه   ئه م  پێویستی  به   هه ستی  دره نگه وه  
ده رده وه    زۆر  به   په یوه ندی  ئه مه ش  كردووه ، 
هه یه ، یه كێك له و ده ردانه ش  ڕه نگه  تائێستاش بنبڕ 
نه بووبێت، باری ده روونییه ، ئه م باره  ده روونییه  به  
تاكی كورد و جڤاكه كه ی  زۆر هۆكاره وه  تووشی 
په تا  به   نه كردن  هه ست  باریشدا  زۆر  له   و  بووه  
كردووه   تیژتر  زۆر  ده رده كه ی  ده رده كه ش،  و 
زمانی  سێ  له ناو  ئه وه ی  ڕاده ی  گه یشتۆته   و 
بااڵده ستی ده وروبه ردا كورد شه رمی به  شه رمگه ی 
شانازییه وه   به   زۆر  به رامبه ردا  له   و  بووه   خۆی 

شه رمگه ی نه ته وه ی دیكه ی ده كاربردووه .
به  درێژایی چوارسه د ساڵی ڕابردوو )پێشتریش 
له و  جیاواز  ده بینین  كه سانێك  جاروبار  نادیار(، 
شه پۆڵه ی تاك و جڤاكی كوردی بیریان كردۆته وه  
پالری  و  توانج  به ر  كه وتونه ته   به وهۆیه وه   و 
ده وروبه ر، له كاتێكدایه  كه  ئه و كه سانه  به  هه موویان 
هه ره   به شی  و  تێناپه ڕن  ده ست  دوو  په نجه ی  له  
زۆریشیان چینه  ڕه ش و ڕووته كه ی كۆمه ڵگه ن و 
الی چینی دیكه ش ئه م په تا و ده رده  نه  بای دێت و 
نه  باران. ده كرێت گرنگترین ئه و دیاردانه  له م چه ند 

نمونه یه  چڕبكه ینه وه :
ئه و  له ناو  )1704-1788ز(  قوبادی  -خانای 
فارسی  زمانی  به   كه   عیلمه ی  ئه هلی  هه موو 
گۆشكراون و له  فارسی بترازێ هیچ زمانی دیكه یان 
ال شیرین نییه ، كه چی خانا زاتی ئه وه  ده كات بڵێ 
فارسیش  به اڵم  شیرینتره ،  فارسی  له   كوردی 
شیرینه . ئه م هه ست كردن به  ونبوونی شه رمگه ی 
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كورد الی خانا وا ده كات كه  ته فسیرێك به  كوردی 
له   و  بكرێت  شاربه ده ر  به وهۆیه وه   و  بنووسێت 

زێدی خۆی جێگه ی نه بێته وه )2(.
بارێكی  له نێو  نقومبوونه   و  زاتنه كردنه   -ئه م 
كه   وایكردووه   كورد،  تاكی  الی  ئاڵۆز  ده روونی 
تایبه تی  )به   خه ڵكانێك  بێت  له گه ڵدا  ئێستاشی  تا 
زمانی  پێیانوابێت  شه ریعه تن(  ئه هلی  له وانه ی 
كوردی بۆ بواری زانستی به كارنایه ت و ئه و قاڵبه  
پته وه ی نییه  كه  زانست له  خۆیدا هه ڵبگرێت، بۆیه  

به  نافه سیحی ده زانن و به  شه رمه وه  گوتویانه :
نه زمم كرد له  قه ولی سه حیح
به  له فزی كوردی و نافه سیح
بـــۆ مـــونـصیفان ال للـشحیح
بـــۆ ئیتتیفـاقی عــاممـه تێ )3(

بووه   ئاسایی  پێیان  نووسین  و  عیلم  -ئه هلی 
كه   به اڵم  بپارێزێت،  هه رخۆی  زاره كییه كه   زمانه  
هاتوونه ته  سه ر زمانی نووسین ئه و باره  ده روونییه  
نه بوونی  به   هه ستیان  و  زاڵبووه   به سه ریاندا 
هاتووه   ئه وه شی  و  نه كردووه   خۆیان  شه رمگه ی 
نووسین  قاڵبی  خستۆته   سه رزاری  داستانێكی 
لێی  و  بكرێته  سه ر  هێرشی  بووه   ئه وه   چاوه ڕێی 
قبوڵ نه كرێت، بۆیه  ئه حمه دی خانی )1707-1651 

ز( له وه  ترساوه  و له  مه م و زینه كه یدا وتویه تی:
من هێڤی هه یه  ژ ئه هلی حاالن
تـــه قبیح نه كـــن ئه ڤان طفاالن
ئه ڤ میوه  ئه گه ر نــــه  ئابداره 

كورمانجییه  ئه ڤ قه ده ر ل كاره )4( 
له گه ڵ  )1800-1877ز(  نالی  خدری  -مه ال 
خۆماڵیش  ده سه اڵتێكی  و  ده وڵه ت  سایه ی  ئه وه ی 
گۆمه   ئه و  ده یه وێت  ته نێ  تاقی  به   به اڵم  ده بینێت، 
بشڵه قێنێت و بۆ جاری یه كه م هه م زاتی ئه وه  بكات 
خۆی ده ریببڕێت و هه میش به  شێوه یه كی زانستانه  

به ره ڤانی له  خۆی بكات، كاتێك ده ڵێت:
كـه س به  ئه لفازم نه ڵێ خۆكوردیه  خۆ كردییه 

هه ر كه سێ نادان نه بێ خۆی تاڵیبی مه عنا ده كا)5( 

ئه م بارودۆخه  چه ند ساڵیكیش بۆ دوای ڕووخانی 
له كاتێكدا  ده بێت،  درێژه ی  كوردییه كان  میرنشینه  
له به ر ناهۆشیاری تاك و ئه و ژینگه  كۆمه اڵیه تيی و 
سیاسییه ی ئه وسا، ده سه اڵتدارانی كورد نه یانتوانی 
ببنه  سایه  و سێبه ر بۆ ئه و شه رمگه یه ی نه ته وه  تا 
ئه وه ی ئه و سایه یه ش چوو، كه  ته نیا سایه ی خاك 
بوو نه ك زمان. واته  ئه گه ر پاڵپشتێكیش نه بووبن 
بۆ زمان، دژایه تیان نه كردووه  و له  ناهۆشیارییان 
زمانی  و  كردووه   بااڵی  ده وروبه ر  گه النی  زمانی 
كوردیش له  هه وڵی تاكه كه س بترازێت، ئه گه رنا له  

شوێنی خۆیدا چه قبه ستوو بووه .

2-زمانیكوردیدوایقۆناغیمیرنشینان
دوای نه مانی میرنشینه كان، كورد وه ك نه ته وه  
نامێنێت،  خۆشی  خۆماڵی  خراپی  سایه یه كی 
شه رمگه یه ی  ئه م  سه ر  بۆ  مه ترسییه كان  ئه نجا 
كورد  ڕۆشنبیرانی  ته رای  و  تاك  له الیه ن  كورد 
و  كۆمه اڵیه تيی  باره   ئه و  له نێو  و  ده خرێنه ڕوو 
كورددا  نه خوێنده وارییه ى  و  نه زانی  پڕ  سیاسییه  
زه قتر  كورد  زمانی  بێ  و  شه رمگه یی  بێ  ماكی 
ده بنه وه ، له  به رامبه ریشدا له گه ڵ بااڵده ستی زمانی 
نه ته وه كانی ده وروبه ر و پێشكه وتنیان، ئیتر هێدی 
هێدی هه ست به بێ خزمه تی زمانی كوردی ده كرێت 
و ده نگی زمانه كه  و نوێنه رایه تی ئه ده بیاته كه ی له  
چاوی زمانه كانی تره وه  له  گیانه اڵ و حه وله حه ولی 
ڕوحدانه . بۆیه  كه سێكی وه ك حاجی قادری كۆیی 
و  چینایه تی  گێژاوه   ئه و  له نێو  )1815-1897ز( 
و  كۆیه   كورده واری  جڤاكی  ناو  دواكه وتووییه ی 
ده وروبه ریدا كه  ده چێته  ئه سته نبوڵ ئیدی ماهییه ت 
گرنگتر  ال  زمانی  شه رمگه یه ی  ئه و  پیرۆزی  و 
ده بێت و له  چوارچێوه ی پاراستنی زمانی زاره كی 
زمانی  كورد  مێژوو،  درێژایی  به   كه   نه ته وه كه ی، 
خۆی پاراستووه ، ڕووبه ڕووی له  گۆڕنانی زمانی 

كوردی ده بێته وه  به  ده ستی ئاخێوه ره كه ی.
حاجی قادر له  ئه سته نبوڵ هه ست به  مه ترسی 
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هه زاران  له نێو  و  ده كات  تر  زمانی  هه ژموونی 
كوردی ئه وێدا چه ند دیارده یه ك هه ستپێده كات كه  

پێشتر به  چاوی سه ر نه یدیبوون:
-بێ خه میی كورد له  هه مبه ر زمانه كه ی.

-به  چاوی سووك ته ماشاكردنی زمانه كه يی و 
به  پیرۆز زانینی زمانی بێگانه .

-فه رامۆشكردنی زمان به  پاساوی ئایینی.
-نه زانینی زمانی دایك و خۆ به  كورد حسێب نه كردن.
نێو  ئاوێته ی  و  ده بینێت  ئه مانه   حاجی 
شیعره كانی ده كات، ئه و كاته ی به  پاساوی ئایینی 
كه سێك پێیوایه  كاك ئه حمه دی شێخ مادام بۆ خودا 
ده نووسێت، چ پێویست ده كا به  كوردی بنووسێت:

واقیعه ن خزمه تی له  بۆ خوایه 
چ ده بوو گه ر به  كوردی نه بووایه 

حاجی كه  گوێی لێ ده بێت ئاوا به رسڤی ده داته وه :
هه ر كه  وای گوت وه ها موكه دده ر بووم

وام ده زانی كه وا له  دین ده رچووم
گوتم ئێستاش له سه ر كه ری ماوی

چا بوو مستم نه دا له  نێو چاوی)6(  
كورد  كه سی  سه دان  و  ده یان  به   هه روه ها 
ده بینێت دایك و باوكیان كورد بوونه  و بنه ماڵه ی 
دیار و ناسراوی كورد بوونه ، كه چی منداڵه كانیان 
كوردی نازانن، ئه مه  كاری زۆر تێده كات و زۆر به  

توندییه وه  ڕووبه ڕوویان ده بێته وه :
ئه گه ر كورده ك قسه ی بابی نه زانی

موحه ققه ق دایكی حیزه  بابی زانی)7(
حاجی لێره دا تێده گات كه  نووسین به  كوردی، 
ئه و  له  به رده می  چه په ر  ده بێته   كه مێك  كه م  النی 
مردنی زمانه ی، كه  ئه وسا سه دان و ئێستا تووشی 
ده خوات  ئه وه   بۆ  داخ  بۆیه   بووه ،  كورد  ملیۆنان 
كه  شوێنه واره كانی كورد له  بواری نووسین نه مان 
نه درا  پێ  گرنگییان  كورددا  و جڤاكی  تاك  و الی 
زه برێكی  زمانیش  كۆمه ڵگه وه   ناهۆشیاریی  له   و 

گه وره ی پێكه وت.

3-سهركوتكردنیزمان
كاته ی  ئه و  ده سه اڵتی  له الیه ن  سه ركوتكردن 
بێده سه اڵتیدابوون و  له   عوسمانییه كان كه  خۆیان 
خزمه تی  بۆ  هه نگاویان  نه ته وایه تییه كانیش  بزاڤه  
تازه كه ی  نه وه   ده نا،  خۆیان  نه ته وه كانی  و  زمان 
نێو عوسمانییه كان ترسیان له  زمانی كوردی نیشت 
جڤاكی  له گه ڵ  هاوسنوور  و  نزیك  زمانێكی  وه ك 
په نجه ره یه كی  ده رفه تێكدا  له   ئه گه ر  بۆیه   توركیدا. 
له   كرابێته وه ،  كوردی  زمانی  ڕووی  به   بچووك 
داخستوون.  به سه ردا  ده رگایان  الوه   چه ندین 
له   كه   دا،   1898 ساڵی  له   كوردستان  ڕۆژنامه ی 
ناوه وه ی توركیای ئێستا ڕێگه ی چاپكردنی لێده گرن، 
عوسمانییه كان  بێت،  چاپ  میسر  له   ده بێت  ناچار 
ده وڵه تی  فه رمانێكی  به   و  ناوه ستن  به وه شه وه  
مه مالیكی  خاكی  ناو  بۆ  ڕۆژنامه یه   ئه و  هاتنی 

عوسمانی قه ده غه  ده كه ن)8(.
له كاتی  كوردستانیش،  ڕۆژنامه ی  دوای 
كورد  ڕۆشنبیرانی  ده رفه تێكدا  هه ر  هه بوونی 
كوردی  نووسراوی  و  زمان  له   خه میان 
خواردووه ، كه چی له  ماوه ی ده  ساڵدا زیاتر له  
پێنج ڕۆژنامه  به ناوی جیا جیا ده رچوونه  و له كاتی 
جێگره وه ی  هه وڵدراوه   ڕۆژنامه یه كدا،  داخرانی 
)سه ربه ستی(  ڕۆژنامه ی  بدۆزنه وه .  بۆ 
نووسه ره كانی  زۆربه ی  و  به ڕێوه به ر  كه  
ئه سته نبوڵ  له   توركی  زمانی  به   و  كوردبوون 
چاپ و باڵوده بوویه وه ، له  ژماره )480(ی 29ی 
یه كه میدا  الپه ڕه ی  له   1919دا،  ساڵی  نیسانی 
قه ده غه كردنی  به   سه باره ت  هه واڵی  دوو 
باڵوكردۆته وه :«دوێنێ  كوردی  چاپه مه نی 
ڕه حمی  عه بدولڕه حیم  ئه ده بیی  به رهه مێكی 
چاپه مه نییه وه   به ڕێوه به رایه تی  له الیه ن  هه كاری 
ڕه تكراوه ته وه  و ئیداره ی ڕۆژنامه ی سه ربه ستی 
ئیجرائاتی  چاوه ڕوانی  و  ده ربڕیوه   ناڕه زایی 
كار  ته نانه ت  به ڕێوه به رایه تییه كه یه ».)9( 
گه یشتۆته  ئه وه ی خودی ڕۆژنامه ی سه ربه ستی 
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باڵوبكاته وه ،  كوردی  شیعرێكی  ویستویه تی  
ئه وه یان  هه واڵ  وه ك  ژماره دا  هه مان  له  
باڵوكردۆته وه  كه  شیعره كه  له  چاپخانه  سانسۆر 
كراوه  و نه یانهێشتووه  چاپ بێت، له  هه واڵه كه دا 
و  فه ڕه نسی  به   ڕۆژنامه   »بۆچی  كه   هاتووه  
به   شیعرێك  ناهێڵن  به اڵم  ده رده چێت،  فارسی 

كوردی چاپ ببێت!« )10(.
دوای  بۆ  بوو،  به رده وام  هه ر  ترسه   ئه م 
خورتتر  عوسمانی  ئیمپراتۆرییه تی  ڕووخانی 
و  نه ته وه   به های  مانه وه ی  چونكه   بووه وه ، 
هه ستی نه ته وایه تی په یوه سته  به  مانه وه ی زمان 
یه كه می  نیوه ی  له   بۆیه   به ره وپێشبردنی.  و 
زمانی  قه ده غه كردنی  وێرای  بیسته مدا  سه ده ی 
پاراستنی  چزووره ی  ده ركه وتنی  كوردیش، 
ده ره وه ی  له   نووسین  زمانی  بۆ  هه وڵێك  هه ر 
كه   ناچاركردووه   ئه وسای  توركیاش، حكومه تی 
ڕێ و شوێنی توند بۆ قه ده غه كردنی بگرێته به ر، 
ته نانه ت ئه گه ر له  ده ره وه ی سنووری توركیاش 
و  ڕۆژنامه   ئه و  بن  ئه وه   ئاگاداری  ده بێت  بێت 

نووسراوه  ئه ده بییانه  قه ده غه بكرێن. بۆ وێنه :
-له  1949/9/22 دا له  به ڵگه نامه یه كی حكومه تی 
له الیه ن  به غداد  له   كه   هاتووه   توركیا  ئه وسای 
و  »گه الوێژ«  گۆڤاری  ئه حمه ده وه   ئیبراهیم 
»یادگاری الوان« چاپ ده بن، هاتنیان بۆ واڵت به  

بڕیاری حكومه ت قه ده غه كراوه )11(.
مێژووی  كه   دیكه   به ڵگه نامه یه كی  -له  
له   ده كات  له وه   باس  له سه ره ،  1951/4/11ی 
و  ده رچووه   )المرشد(  ناوی  به   كتێبێك  عێراقدا 
باسی زمانی كوردی تێدایه ، هاتنی ئه م كتێبه  بۆ 

توركیا قه ده غه یه )12(.
له سه ر  بڕیار  1951دا  ساڵی  له   -هه ر 
كوردی  مه ولوودنامه یه كی  چاپی  قه ده غه كردنی 
دیكه ی  كتێبی  چه ندین  بۆ  هه روه ها  ده درێت)13(. 
كوردی بڕیاری له م شێوه یه  دراون و له  ئه رشیڤی 

سه رده می كۆمار پارێزراون.

4-بانگیڕۆشنبیرانوخهمیزمان
ده ركیان  زوو  زۆر  نووسه ران  و  ڕۆشنبیران 
درێژه پێده ری  وه ك  و  كردووه   مه ترسییانه   به و 
هه وڵیانداوه   هه میشه   كۆیی  قادری  حاجی  بیری 
مژاری زمان بكه نه  بابه تی سه ره كی ئه و گرفتانه ی 
سه رده مه ی  ئه و  بۆیه   هه ن،  كۆمه ڵگه دا  له ناو  كه  
هه ر  به   كه   كورد  نووسه رانی  عوسمانییه كان، 
چاپكردنی  بۆ  ڕێگه یه كیان  جۆره كان  له   جۆرێك 
ڕۆژنامه  یان گۆڤارێك ده دۆزیه وه  ، هه وڵی ئه وه یان 
نووسینه كانیاندا  له   و  بقۆزنه وه   ده رفه ته كه   ده دا 
باسی گرنگی زمان بكه ن و له و نێوه نده شدا هانی 
كوردی  به   كه   بده ن  كورد  شاره زایانی  و  زانا 
له   چه په ر  ببنه   نه بێت  هیچ  بۆئه وه ی  بنووسن 
به رده م ڕووخان و مردنی ئه و زمانه ی، كه  ئه وسا 
ده یانزانی ڕۆژێك دێت، نه ك به  تاك و ده یان، به ڵكو 
به  ملیۆنان كه س له  ماوه یه كی دیاریكراودا له  زمانی 

خۆیان داده بڕێن.
كورد«ی  »ڕۆژی  گۆڤاری  له   وێنه   بۆ 
-1865( مۆتكی  خه یالی  خه لیل  دا،   ئه سته نبوڵ 

1946( بانگی كوردان ده كات، كه  ئیدی به سه  و با 
ببێته   له نێو هه موو میلله تانی مسوڵماندا، كوردیش 
خاوه نی زمانی خۆی و به  زمانی خۆی بنووسێت و 
بخوێنێته وه : ئیرۆ سێ سه د ملیۆن مسولمان هه یه  
بۆ  ژ  دنویسن،  و  دخوینن  خۆ  زمانێ  ب  حه می 
پێشچوون ژ الزمه  ئه وی ئیجرا دكن، ئه م ژی الزمه  
بخوینن  خۆ  زمانێ  ب  پێڤه   ئیرۆ  بن،  وان  ته بای 
فه قێی كوردان غیره تا كوردانی  بنووسن. چه ند  و 
هێڤی چێكرن،  ڕابوون جڤاتا  و  بوو  په یدا  واندا  د 
پاشی رۆژنامه یا رۆژی كورد ده رخستن، ژ دل و 
بكن،  وان  ئاری  ئه م ژی  كو  الزمه   دخه بتن،  جان 
ئه ڤ ئاری كرن له مه  فه رزه ، واجبه ، بێ ئاری كرن 

د دنیایێ دا تشته ك نابی«)14(. 
چه ند  به   ته نیا  به   كه   ده زانێت  موتكی  خه لیل 
ده سته بژێرێكی ڕۆشنبیران ئه م كاره  تاسه ر به ڕێوه 
 ناڕوات، به ڵكو ده بێ هۆشیارییه كی وا له نێو كوردان 
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باڵوببێته وه ، هه موو چین و توێژێك پشتیوانی ئه و 
پڕۆژه   گه وره یه  بكه ن و هه ست به  گرنگییه كه ی بكه ن 
و قوربانی بۆ بده ن، ئه و قوربانییه ش چ به  قه ڵه م، یا 
زانست، یان به  سه روه ت و سامان، هه مووشی بۆ 
ئه وه  بێت كورد ئه مڕۆ چییان پێویسته  ئه ویان بۆ 
بكرێت: »ئه ڤ ئاری كرن ژی قسم قسمه ، هنه ك ب 
قه له ما خۆ، هنه ك به  عیلما خۆ، هنه ك ب مالێ خۆ، 
ته مام وی ئاری كرنێ ژ بۆ پێشچوونا كوردانه ، ژ 
چنه   موحتاجی  ئیڕۆ  كورد  وانه .  بوونا  مرۆڤ  بۆ 

ئه م ئه وان بێژن«)15(. 
ناوبراو زۆر جه خت له سه ر نووسین ده كاته وه ، 
زمانی  له سه ر  مه ترسییه كه   ئه وكاتیش  تا  چونكه  
ئاخاوتن نه بووه ، به ڵكو كه  ته ماشاكراوه  نووسینی 
نه ته وه كانی  نوسینی  و  حسێبه   نه بوو  به   كوردی 
داهاتووی  به   هه ستیان  ده كات،  بااڵ  هه ر  دیكه ش 
به   ناوبراو  بۆیه   كردووه ،  نه ته وه كه یان  خراپی 
به   زۆر  كوردان(،  نه زانییا  و  )زمان  ناونیشانی 
به  كوردی  نه نووسین  ڕاشكاوانه  ده یه وێ مه ته ڵی 
له الیه ن زانایانی كورده وه  هه ڵێنێ و ده نووسێت)16(: 
»ئه وه نده ی ته ماشا ده كه م، به  هیچ شێوه یه ك باوه ڕ 
بۆچی  ئێمه ،  خوێنده واری  ئێمه ،  مه الی  كه   ناكه م 
قسه ی خۆیان به  كوردی ده كه ن، له  مه دره سه كاندا 
ده رس به  كوردی ده خوێنن و به  كوردی مانای لێ 
بنووسن،  ده بێت  پێویست  كاتێك  به اڵم  ده ده نه وه ، 
كاغه زی خۆیان به  عه ره بی، یا فارسی، یا توركی 
له نێو موتڵه قدا  نانووسن،  به  كوردی  ده نووسن و 
حیكمه ت هه یه  و له نێو ئه و به  كوردی نه نووسینه شدا 
كه سێك  ئه گه ر  نازانین،  پێی  ئێمه   هه یه   نهێنییه ك 
و  حیكمه ت  ئه و  خۆی  باوكی  و  دایك  خێری  بۆ 
نهێنییه مان پێ بڵێت، ئه وا ئێمه  مننه تێكی گه وره مان 
سه ری  له سه ر  مننه ته   ئه و  خۆشه   زۆر  و  پێیه تی 
ته ماشایه ش  و  مه ره ق  له و  تا   داده نێین  خۆمان 

ڕزگاربین.
هه ر  و  بڵێین  بابه ته   ئه و  له باره ی  شتێك  هه ر 
ئه وا شتێكی پووچ و بێ  بده ین،  نیشان  هۆكارێك 

له   ئێستا  نابێت، هه روه ك چۆن  كه ڵكه  و سوودی 
كه سیان  ئێمه   و  هه یه   میلله ت  حه فتا  دا  دونیایێ 
ناناسین، هه موویان به  زمانی خۆیان ده خوێنن و 
كتێبان ده نووسن و له  مه كته ب و مه ده ره سه كانیاندا 
و  ده خوێنن  خۆیان  زمانی  به   منداڵه كانیان 
كه سیشیان نه یانگوتووه  خوێندن به  زمانی خۆمان 

زه حمه ته )17(. 

5-زمانوسهردهمیجیهانگیری
هۆكاره كانی  كه   جیهانگیرییه دا،  سه رده می  له م 
ڕه وشێكی  به اڵم  زۆرن،  زۆر  زمان  خزمه تكردنی 
هاتووه ،  كورددا  نه ته وه ی  به سه ر  وا  ده روونی 
زۆر خراپتر له و سه رده مه ی كه  ڕۆشنبیران داوای 
هه مبه ری  له   ده كرد  خه ڵكیان  هۆشیاربوونه وه ی 
تاكی  ده روونییه   باره   ئه و  ئه مڕۆ  زمانه كه یان، 
شته كانی  زۆربه ی  وه ك  والێكردووه   كوردی 
دیكه ش، له  هه مبه ر زمانی نه ته وه كانی دیكه  خۆی 
زۆر پێ كه م بێت و به  ماندووبوون و قوربانیدانی 
بدات،  بیانی  زمانی  فێربوونی  هه وڵی  زۆره وه،  
كه چی زۆر به  كه می ته ماشای زمانی خۆی ده كات 
به   زۆره وه   شه رمێكی  به   جاریش  زۆر  بگره   و 
زمانی خۆی قسان ده كات، ئه مه ش به  تێپه ڕبوونی 
كات كاریگه ریی له سه ر خێزان و منداڵیش داده نێت 
و هێواش هێواش ڕێژه ی مردن و ڕوحدانی زمانی 

كوردی به رزتر ده بێته وه .
له   زیاتر  ئه سته نبوڵ  وه ك  شارێكی  له   ئه مڕۆ 
چه ند  ملیۆنه   پێنج  له م  هه یه ،  كورد  ملیۆن  پێنج 
بكات  قسه   كوردی  به   ده توانێت  هه زارێكی  سه د 
كوردی  به   بتوانێت  ئه گه ر  كه مۆكه یه كیش  و 
ئه نا دۆڵ  له   كوردێكیش  ملیۆن  چه ند  بخوێنێته وه ، 
هه ن و زیاتر له  سه د ساڵه  كه وتونه ته  ئه وێ، وێڕای 
شاره  گه وره كانی تری توركنشین كه  بۆ ناچاریی 
لێنه ، به اڵم تاك و ته را ده توانن  كاركردن كوردی 
به  كوردی بئاخڤن. ته نانه ت كار گه یشتۆته  ئه وه ی 
له ناو ناوه ندی شاری دیاربه كر مه ترسی ئه وه  هه یه  
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بۆ چه ند ساڵی دیكه  زمانی كوردی نه مێنێت، وه ك 
زمانی كوردی كوردانی میسر و قاهیره  و به غدا، 
چونكه  وه ك مۆدێلێك به شی هه ره  زۆری منداڵه كان 
له   بنه ماڵه كان  و  نازانن  خۆیان  زگماكی  زمانی 
بۆئه وه ی  گوایه   پاساوی جۆراوجۆر و  به   ماڵه وه  
توركی  به   بن،  قوتابخانه  زیره كتر  له   منداڵه كانیان 

له گه ڵیان ده دوێن.
واڵتانی ڕۆژئاوا كه  چه ند ملیۆن كوردی هه موو 
پارچه كانی لێ نیشته جێن، ئه میش ڕۆڵی له  مراندن 
و ڕوحدانی زمانی كوردی هه بووه  و به شی هه ره  
زۆری كورده كان خه مساردانه  مامه ڵه  له گه ڵ زمانی 
خۆیان ده كه ن، به تایبه تی زۆر به  ئاسایی ده بینن كه  
منداڵه كانیان زمانی دایكیان نازانن و بگره  زۆر جار 

به  شانازییشه وه  باسی ده كه ن.  
به گوێره ی چه ند ئامارێك، چه ند ملیۆن كوردێك 
ملیۆنێك  له   زیاتر  ئه ڵمانیا  ته نیا  هه ن،  ڕۆژئاوا  له  
كوردی لێیه ، كه چی ڕێژه یه كی زۆر كه می، كوردی 
به شی  له دایكبووه   له وێ  نه وه یه ی  ئه و  ده زانێت و 
قسه شی  نه   و  تێده گات  كوردی  نه   زۆری  هه ره  
پێده كات، ته نانه ت هیچ به رنامه یه ك بۆ ئه م بابه ته  
نییه  و مشوورخۆرێكیش نییه  خه می داهاتووی ئه م 

زمانه  بخوات.
پڕۆفیسۆر عه بدوڵاڵ قڕان له  بانگه وازێكدا بانگی 
كوردانی ئه ڵمانیا ده كات، به گوێره ی زانیارییه كانی، 
نزیك ملیۆنێك كوردی كرمانج له  ئه ڵمانیا هه ن كه چی 
خولێكی  كوردان  سازییه كی  و  ڕێكخراوێك  هیچ 
فێربوونی زمان، گه ڕانێكی مه یدانی سه باره ت به م 

بابه ته  نه كردووه ، له كاتێكدا له  واڵتانی ئه وڕوپا هیچ 
قه ده غه یه ك له سه ر زمان نییه  و كورد ده توانن به  
مامۆستایان  بكه ن  داوا  و  بخوێنن  خۆیان  زمانی 
بۆ دابین بكرێت)18(. به اڵم ئه م خه مسارديی و بێ 
ده خاته   پرسیار  نیشانه ی  زمان  ئاست  له   خه مییه  
سه ر مه سه له ی ئینتیما و هۆشی میلله تبوون له الی 
سه دان  بگره   و  ده یه   چه ندین  به درێژایی  و  كورد 

ساڵ له گه ڵ كه سایه تی كورد هاوتا بووه .

6-چهپهروچارهسهر
عوسمانییه كانه وه   سه رده می  له   به داخه وه  
له   چه په ر  بۆته   ئه وه ی  بێت،  له گه ڵدا  تائێستاشی 
ڕۆشنبیران  بانگی  ته نیا  زمان،  مردنی  به رده م 
كردووه   بڕ  كه می  ڕووبه رێكی  ئه مه ش  و  بووه  
پڕۆژه یه كی  نه بۆته   و  بووه   بیرهێنانه وه   ته نیا  و 
دروستنه بوونی  ئه گه رچی  بۆیه   گه وره ،  نیشتمانی 
شێوه زاره كانی  هه موو  نێوان  له   ستاندارد  زمانی 
كورد ئاسته نگێكی گه وره یه ، به اڵم چه په ری گه وره  
و  ڕووحدان  ئه و  بۆئه وه ی  خێرا  چاره سه ری  و 

مردنه ی زمان به رده وام نه بێت، بریتین له :
به   په روه رده   زمانی  واڵتانه ی  و  شوێن  له و  ـ 
توانایه ك  و  هه وڵ  هه موو  نییه ،  زگماك  زمانی 
)نه ك  بێت  دایك  به  زمانی  په روه رده   بخرێته  گه ڕ 
خوێندنی بااڵ(، له  ئه زموونی كورداندا ده ركه وتووه  
چاڵێكی  په روه رده دا،  قۆناغی  له   زمان  نه بوونی 

گه وره یه  بۆئه وه ی زمانی تێدا بنێژرێت.
ـ خۆبه كه م نه زانین له  ئاست زمانه  بااڵده سته كانی 

زمان ئه گه ر بۆ هه موو نه ته وه یه ك ناسنامه  بێت، 
ئه وا بۆ نه ته وه ی كورد شه رمگه  )عه وره ت( بووه 

;
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جیهان و زاڵنه كردنی زمانێكی بێگانه  له سه ر زمانی كوردی.

ئینته رنێت،  تۆڕه كانی  خستنه  ناو  و  كورديی  زمانی  زانستیكردنی  به   بۆ  ـ-هه وڵدان 
چونكه  زمان تا زانستی پێ نه نووسرێته وه  له سه ر پێی خۆی ناوه ستێت، هه ردوو زمانی 

توركی و فارسی له  ئاسته  به رزه كانی زانستدا كراونه ته  زمانی زانست.
له سه ره  و زمانی هه زاران  ـ-له و هه رێم و واڵتانه ی زمانی كوردى مه ترسی مردنی 
ئه گه ر  بكرێته وه،   كوردی  به   نووسین  له سه ر  جه خت  مردووه ،  تێدا  كوردی  ملیۆنان  و 
و  مردنه كه   به ڕه نگاریی  بۆ  چونكه   بێت،  الواز  نووسینه كه   یان  بێت،  كه م  خوێنه ریشی 

پاراستنی، زۆری به رهه می كوردی كه م تا زۆر جێگه ی خۆی ده گرێت.

سهرچاوهوپهراوێزهكان
)1(چاڵ و چه په ر واته  چاڵ و ئاسته نگییه كانی به رده م زمانه كه  و چه په ر و په رژینی پاراستنی.
)2(مێژووی ئه ده بی كوردی، د.مارف خه زنه دار، ب2، باڵوكراوه ی ئاراس، هه ولێر 2002، ل37.

)3(ده قنامه ، محه مه د عه لی قه ره داغی، ب1، باڵوكراوه ی ئاراس، 2008، ل93.
)4( فیض القدیر المتین شرح كتاب مم و زین، مال موسی الجاللی البایزیدی، ج1، نشریات اخوان، اسطنبول 

، 2018، ل236.
)5(دیوانی نالی، مه ال عه بدولكه ریمی موده ڕیس و فاتح عه بدولكه ریم، چ2، سنه  1383، ل375.

)6(دیوانی حاجی قادری كۆیی، لێكۆڵینه وه  و لێكدانه وه ی سه ردار حه مید میران و كه ریم مسته فا شاره زا، 
انتشارات كردستان، سنندج، 1390،  ل236.

)7(سه رچاوه ی پێشوو، ل 153.
.İ..MTZ.)05( 030.01685.001 : هه روه ها بڕوانه DH.MKT. 2473-00105.001 : بڕوانه)8(

)9(سربستی، ژ 480، 29/نیسان/1919، ل1.
)10(هه مان سه رچاوه  و الپه ڕه .

)11(بڕوانه  به ڵگه نامه كانی جمهورییه ت
.Dosya Ek :   52-129 30-18-1-2 / KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 

.KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI،  125 - 29 – 8 / 30-18-1-2: 12(بڕوانه(
.KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI / 30-18-1-2 16 126-70-  : 13(بڕوانه(

)14(زیمان، م.خ، گۆڤاری رۆژی كورد، ژماره  3، غره رجب 1331، ل21.
)15(سه رچاوه  و الپه ڕه ی پێشوو.

)16(ئه م ده قه  له  بنچینه دا كورمانجییه  و به  پێویستمان زانی بیكه ینه  شێوه ئاخاوتنی سۆرانی.
)17(زمان و نه زانییا كوردان، م.خ، ڕۆژی كورد، ژماره  2، رجب 1331، ل29.

)18( بڕوانه  ماڵپه ڕی ڕووداوی كورمانجی له  
http://www.rudaw.net/kurmanci/opinion/30072018 ،30/7/2018
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با چی دی 

زمانه كه مان 
نه شێوێ!

مسته فای سه ید مینه 

له   ماسته ر  سه نگه سه ر،   ،1963 له دايكبووى 

و  چاپكراو  كتێبێكی  خاوه نى  كوردیی،  ئه ده بی 

رگێڕدراوه .
ژماره يه ك كتێبى وه 
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و  نه ته وه   پشتی  بڕبڕه ی  زمان  هه ڵبه ت 
دیكه دا...  میلله تانی  له نێو  ناسنامه یه تی  دیارترین 
زمان شاده ماری هاوسۆزیی و هه ستی یه كبوونی 
بێ  میلله تێكی  بۆ  به تایبه تی  میلله ته ،  ئه ندامانی  نێو 
شووره ی  كه   كورد،  وه ك  له تله تكراوی  و  كیان 
سه ختی پاراستن و دوورخستنه وه یه تی له  توانه وه  
و له نێوچوون و، به  درێژایی مێژووه  پڕ له  تاڵی و 
زمانی  ته واوه ،  تراژیدینامه یه كی  كه   سوێريیه كه ی، 
كوردی مه حكه م و قایم، له جیاتی ئااڵ شه كاوه ته وه  
و، بوون و ڕه سه نایه تی گه لی كوردی بۆ هه موو 
ناحه زانی  هه وڵێكی  هه موو  و،  الیه ك سه لماندووه  
حاشالێكردنی،  و  تواندنه وه   له مه ڕ  نه ته وه كه مانی 

كردۆته  بڵقی سه ر ئاو.
هه وڵی  هه موومانه   له سه ر  سۆنگه یه وه ،  له و 
شێلگیرانه  بۆ پاراستن و پته وكردنی بده ین و، له و 
بواره دا چی له ده ستمان بێ، درێغیی نه كه ین و، ئه و 
و  چاكتر  هه رچی  مێژووییه   و  نه ته وایه تی  ئه ركه  
دڵسۆزانه  تر ڕاپه ڕێنین، چونكه  زمانه كه مان هێمای 
و،  نیشتمانیه تی  كوردستانی  و  كورد  یه كبوونی 
كورداندا  له نێو  به هێز  هاوسۆزییه كی  بواره دا  له و 
به دی دێنێ، كه  تا ڕادده یه كی زۆر باری ناله باری 

تێهه ڵدێنێته وه .
له   ئێستاماندا  سه رده می  له   كاره   ئه و  دیاره  
چه نده ها  چونكه   پێویستتره ،  دیكه   كاتێكی  هه موو 
خه ڵكی  به هۆی  زمانه كه مان  ده ربڕینی  و  وشه  
بێ  و  شێواون  گه لێك  نه زانه وه ،  زمان  و  ناشیی 
وا  كار  و،  دیاره   پێوه   زۆریان  سه ره وبه ره ییه كی 
په لوپۆی  له   و  ده شێوێنن  ته واو  زمانه كه   بڕوات 
ده خه ن، چونكه  به  چه ندان وشه ی ناقۆاڵ و ناحه ز و 
ناله بار و ته عبیری نا كوردانه  ئاخنراوه ، كه  له گه ڵ 
ئاخاوتنی ڕه سه ن و هه ستی زگماك و كوردانه  و 

سه لیقه ی خه ڵك نایه نه وه .
ئه وڕۆ  هه ڵه نگوتنانه ی  و  هه ڵه   ئه و  گرنگترینی 
له  نووسینی كوردیدا  به رچاو ده كه ون، ده كرێ به م 

جۆره  ڕیز بكه ین:

1.لهبواریبهكارهێنانیوشهدا:
له مێژه  ڕه وتێك له نێو نووسینی كوردییدا هه یه ، 
وشه ی  هه رچی  له   كوردیی  زمانی  به نیازه   كه  
بێگانه یه  بژار بكا. دیاره  ئه و كاره  به  نیازی چاكی 
خزمه تكردنی زمانی شیرینی كوردیی ده كرێ، به اڵم 
وه ك گوتراوه  )كلمة حق يراد بها باطل( )قسه یه كی 
حه قه  و ناحه قی لێ ده كه وێته وه (و، زیان له  زمانی 
كاره   ئه و  سه رێكه وه   له   چونكه   ده دا،  كوردیی 
پێچه وانه ی ئاڕاسته ی په ره ستاندن و گه شه كردنی 
زمانه  و، ئه و وشه  بێگانانه ی هاتوونه ته  نێو زمانی 
كوردییه وه  وا تواونه ته وه ، وه كو وشه ی كوردییان 
له الیه كی  تێیانده گات و،  لێهاتووه  و، هه موو كورد 
له گه ڵ  كارلێككردنی  زمانێك  هه ر  دیكه شه وه ، 
به ره و  و  هه ڵدێ  وشك  نه هێڵرێ،  دیكه دا  زمانانی 
زمانێكی  ته ماشاكه   ده چێ.......  الوازیی  و  كزیی 
 ))cotton(( وه كو ئینگلیزیی، چه ندان وشه ی وه ك
و  )Algebra(ی له زمانی عه ره بی وه رگرتووه  بۆ 
نموونه ، كه  یه كه م له  )قطن( و دووه میش له  )الجبر( 

وه رگیراوه .
زمانی به رز و پاراوی فارسیی پڕه  له  وشه ی 
زمانێكی  به اڵم  عه ره بیی،  به تایبه تی  بێگانه ، 
خۆیه تی،  تایبه تمه ندی  خاوه نی  و  سه ربه خۆیه  
ئه و وشانه ش كه  وه ریگرتوون، له گه ڵ فۆنه تیك و 
هه ندێكیشیان  گونجاندوونی،  خۆیدا  تایبه تمه ندیی 
مه عنا  و  وه رگرتووه   ڕوخساره كانیانی  ته نها 
وشه ی  نموونه :  بۆ  داونێ،  نوێی  نێوه ڕۆكی  و 
به   كه   وه رگرتووه   عه ره بیی  زمانی  »جامعه »ی 
تازه ی  مه عنایه كی  به اڵم  دێ،  »زانكۆ«  مه عنای 
وشه ی  هه روه ها  ه ،  »كۆمه ڵ«  كه   به خشیوه   پێ 
كێشی  له سه ر  كه  چاوگێكه   عه ره بیی،  »اشغال«ی 
»افعال« و »سه رقاڵكردن« ده گه یه نێ، وه رگرتووه  

و بۆ داگیركردن »استعمار«ی به كاردێنێ.
هه ڵبه ت كوردییش زمانێكی پته و و ڕه سه نه  و، 
گه شه كردن  سروشتیی  هه نگاوی  لێیگه ڕێن  ئه گه ر 
وه ك  ئه ویش  هه ڵدێنێ،  زمان  په ره ستاندنی  و 
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مه عنای  و  وه رگرتووه   عه ره بی  وشه ی  فارسی 
تازه ی داوه تێ، وه كو: »قه ول« كه  چاوگێكی زمانی 
له   به اڵم  ده گه یه نێ،  گوتن«  و  »قسه   و  عه ره بییه  
ده دا........  په یمان«  و  »به ڵێن  مه عنای  كوردییدا 
دیاره  ئه و وشانه  به  هه موو پێودانگێك به  كوردیی 
»وه كو  زمانه كه ماندا  له   به كارهێنانیان  و  حیسابن 
نابێ  جۆرێك  هیچ  به   حه اڵڵه »و  مازوو  و  گه زۆ 
سڵیان لێ بكه ین. جا ئه گه ر بێتو وشه  بێگانه كانی 
نێو زمانی كوردیی پۆلێن بكه ین، ده توانین به سه ر 

ئه م به شانه ی خواره وه دا دابه شیان بكه ین:
1- ئه وانه ی – وه كو گوتمان- له مێژه  هاتوونه ته  
نێو زمانه كه مان و ته واو تێیدا تواونه ته وه  و هه موو 
له قه ڵه م  كوردیی  به   ئه وانه   دیاره   تێیانده گا،  كورد 
ده درێن، وه كو وشه كانی: شیعر، عه ره فه ، سه عات، 

قیامه ت، به حر.......هتد.
شتێكی  به كارهێنانیان  وشانه   جۆره   ئه و 
وشه ی  ناكا  پێویست  و،  ئاساییه   و  ڕه وا  زۆر 
داتاشراویان له جێ دانێین، بۆ نموونه : شتێكی به جێ 
و  »شیعر«  جێی  هۆنراوه »له   و  »هه ڵبه ست  نییه  
بێنین،  به كار  »سه عات«  شوێنی  له   »كاتژمێر« 
چونكه  »هه ڵبه ست و هۆنراوه »له  زمانی كوردییدا 
هه ڵبه ستراو«  شتی  و  »بوختان  مه عنای  به  
و  بوختان  ده رباره ی  الدێدا  له   ئێستاش  و،  دێ 
و  هه ڵبه ست  هه مووی  ده ڵێن:  هه ڵبه ستراو  قسه ی 
نه ك  یش-  »هه ستیار«  بوختانه .....  واتا:  درۆیه ، 
چونكه   ده گرێته وه ،  كه سێك  هه موو  شاعیر-  هه ر 
و  هه یه   هه ر  هه ستی  زۆر،  تا  كه م  كه س،  هه موو 
ه ......  »هه ستیار«  شتاندا  و  دیارده   به رانبه ر  له  
هه رچی وشه ی »سه عات« یشه ، با له  بنچینه شدا 
له   و  هاتووه   به سه ردا  گۆڕانی  بێ،  عه ره بی 
»ساعه »وه  كراوه ته  »سه عات« و، كاتژمێر ئه گه ر 
بۆ  ناكرێ  بێ،  ڕاست  »سه عات«یش  جیهازی  بۆ 
ماوه ی شه ست ده قیقه  به كاربێ و، بۆ نموونه  بڵێین: 
»گه رمی  وه كو  كاتژمێر  دوو......چونكه   كاتژمێر 
و،  ه   فاعل«  »اسم  بكه ر  ناوی  ...........هتد  پێو« 

نه ك  كاته   ده ققه یه ،  بۆخۆی  سه عاتێك كه  »60« 
»كاتژمێر«. بێ گومان بۆ هه ر یه كێك له و وشانه  
ئه گه ر وشه یه كی كوردیی ڕه سه نمان هه بێ، شتێكی 
وشه ی  نه چین  به اڵم  بێنین،  به كاری  به جێیه   زۆر 
داتاشراوی ناشیانه یان له جێ دانێین و، وه ك ئێستا 
بیكه ینه  پاشاگه ردانیی و هه رچی پێوانه  »قیاس« و 
ڕێ و شوێنی زمانی كوردییه  بیشێوێنین و »دۆ و 

دۆشاو تێكه ڵ كه ین«!
وه رگرتوه ،  نوێیان  مه عنای  وشانه ی  ئه و   -2
كوردیین،  نێوه ڕك  به   و  بێگانه   به  ڕوخسار  واته : 
عاسێ،  حورمه ت،  مسكێن،  قه تڵ،  قه ول،  وه ك: 
عه جایب، مه عته ل، ته علیق....... وه ك پێشتر باسمان 
سه ربه خۆیی  و  زیندوویی  نیشانه ی  ئه وه   كرد، 
زمانه كه مانه  و، له  زمانی فارسییدا شتی وا یه كجار 
زۆره ، له به رئه وه  ده بێ ئێمه ش ئه و وشانه  به  موڵكی 
حه اڵڵی خۆمان بزانین و، بێ په روا به كاریان بێنین، 
وه ده ست  ئه وانمان  جێگری  وشه ی  كه   نه خاسمه  
نه كه وتن. ڕه نگه  هه ندێك كه س وای به  بیردا بێ بۆ 
نموونه »قه تڵ« عه ره بییه كی ڕووته  و به  ڕوخسار 
و نێوه ڕۆكه وه  هاتۆته  نێو زمانه كه مان، به اڵم وانییه ، 
چونكه  »قه تڵ« له  عه ره بییدا »كوشتن« ده گه یه نێ 
به شێوه یه كی ڕه ها، به اڵم »قه تڵ« له  كوردییدا ته نها 

بۆ كوشتنی به  ناهه ق به كاردێ...
و  »قه ده غه   عه ره بییدا  له   “حورمه ت«یش 
كوردییدا  له   به اڵم  ده گه یه نێ،  حه رامبوون« 
»هه ژاری  عه ره بیی  به   »مسكین«  »ڕێزگرتن«، 
نه دار« ه ، به اڵم به  كوردیی »بێ زیان و بێوه ی«، 
»عاسێ« كه  به  عه ره بیی »عاصی«ه  و هاوواتای 
مه عنای  كوردییدا  له   كوردییه ،  »یاخیی«ی 
وشه یه كی  كوردییدا  له   ده گه یه نێ.  »سه خت« 
دیكه شمان هه یه  كه  هه ر هاومه عنای »یاخیی«یه  و له  
عه ره بی وه رگیراوه - هه ڵبه ت هه ر ڕوخساره كه ی- 
كه   وه رگرتووه   تازه ی  مه عنای  و  نێوه ڕۆك  و 
له  عه ره بییدا  یه ، كه  كۆی »شه قی« و  »ئه شقیا« 
دژی »سعید« ه  و »به دبه خت« ده گه یه نێ، به اڵم 
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له   گۆڕاوه ،  واتای  هه ر  نه ك  كوردییه كه ی،  ئه وه تا 
ڕوخساریشدا كۆیه كه ی وه رگرتووه  نه ك تاك....... 
هه ڵبه ت وشه ی »عه جایب«یش هه روایه  و، به شێوه ی 
كۆ وه رگیراوه ، به اڵم له  كوردییدا هه ر مه عنای تاكی 
هه یه ......«مه عته ل«یش كه  له  »معطل »وه رگیراوه ، 
له  عه ره بییدا »په ككه وتوو و له كارخراو« ده گه یه نێ، 
به اڵم كوردییه كه ی »ڕاگرتن و دواخستن«ه ، وه ك 
»ته علیق«یش  مه كه »،  مه عته لم  دی  »چی  ده ڵێن: 
عه ره بییه  و له  چاوگی كرداری »علق«ی عه ره بی 
وه رگیراوه  و، »علق« به  عه ره بیی واتا : لێی دوا و 
سه رنجی له سه ر ده ربڕی، به م جۆره  مانای چاوگه  
له سه ر  سه رنج  و  »لێدوان  ده بێته   عه ره بییه كه  
و  »پلالر  مه عنای  كوردیی  به   به اڵم  ده ربڕین«، 

توانج و ته شه ر«ی هه یه .
ڕیشه   به هۆی  كه   بڵێین  لێره دا  خۆیه تی  جێی 
له   مه عناكه ی  له   ئاگایی  بێ  و  عه ره بییه كه يی 
زمانی عه ره بییدا، گه لێك جار له  كوردییدا به  هه ڵه  
له  عه ره بیشدا  پێیانوایه   به كارده هێنرێ و، هه ندێك 
وشه كه  هه ر »توانج و ته شه ر«ه ، بۆیه  وه ك چۆن 
عه ره بی  به   كاریكاتێریی  وێنه ی  هه ندێك  له بن 
هه ڵه   به   كوردیش  به   تعلیق«،  »بدون  ده نوسرێ: 
گومان  بێ  توانج«!  »بێ  ده یكه نه   و  وه ریده گێڕن 
لێدوان«، »بێ  بێ  بنووسن«  ده بێ  ئه وه   له جیاتی 
سه رنج ده ربڕین« »بێ له سه ر ڕۆیشتن«......به اڵم 
وشانه   جۆره   له و  ئاگایان  نووسه رانه   ئه و  دیاره  
نییه  كه  كورد ته نها ڕوخساره كانیانی وه رگرتوون 

و مه عنای سه ربه خۆی پێ به خشیون.
3- ئه و هه موو وشه  زۆره ی ئێستا له  نووسینی 
و  شیعر  له   به تایبه تی   – به كاردێن  كوردییدا 
بن،  عه ره بی  چ   – وشانه   ئه و  هه ڵبه ت  ئه ده بدا- 
پاساوێكی  هیچ  به كارهێنانیان   – ڕۆژئاوایی  چ 
و  ڕه گ  هیچ  زمانه كه ماندا  له نێو  چونكه   نییه ، 
ڕیشه یه كیان نییه  و، كورد له  قسه كردندا به كاریان 
ناهێنێ و، ته نها مایه ی شێواندنی زمانی كوردیین 
و هیچی دی، دیاره  ئه و وشانه  زۆرن، به اڵم بۆ 

عومق،  یه ئس،  ده ژمێرین: حوزن،  ئه وانه   نموونه  
فه ععال، فوقدان، موڕاوه حه ، موناوه به ، سه ره .......
دیفاكتۆ، دۆكیۆمێنت، پڕۆسێس،  له  عه ره بییدا و، 
پڕانسیپ، دیسپلین، میكانیزم، مۆدێرن »مۆدرێن«!، 
فۆكه س »فۆكس«!......له  زمانه  ڕۆژئاواییه كاندا.....
له  زمانی خۆماندا له جیاتی زۆربه ی ئه و وشانه ، 
نموونه   بۆ  هه یه ،  خۆماڵیمان  كوردیی  وشه ی 
كوردییانه مان  وشه   ئه م  ڕیز  به   عه ره بیه كان  بۆ 
هه ن: خه م »خه فه ت، مه راق«، نائومێدیی، قواڵیی، 
ونكردن«نه بوون«،  »هه ڵسووڕاو«،  چاالك 
هه ڵبه زدابه ز، نۆره كردن، نۆره »ڕیز«...له  شوێنی 
وشه  ڕۆژئاواییه كانیش، ئه گه ر وشه ی كوردیی بۆ 
بۆ  هه یه ،  زۆربه یان  بۆ  ئه وا  نه بێ،  هه مووانیش 
ئه وانه ی كه  نیشن، ده كرێ به  به كارهێنانی پێوانه ی 
ڕه چاوكردنی  و  خۆماڵیی  دروستی  و  ڕاست 
كوردیی،  زمانی  تایبه تمه ندییه كانی  و  خه سڵه ت 
ئه گه ر  جا  دابتاشرێ.  بۆ  كوردییان  وشه ی 
به كارهێنانی ئه وانه - هه رچۆنێك بێ ڕێی تێبچێ، 
له   خۆماڵییان  وشه ی  ئه وانه ی  به كارهێنانی  ئه وا 
به رانبه ردا هه ن، شتێكی گونجاو نییه ، بۆ نموونه : 
كه   هه یه   »به ڵگه نامه »مان  بۆ«دۆكیۆمێنت«، 
جێگیر بووه  و، بۆ »مۆدێرن«، »تازه »و »نوێ« 
هه یه .......  »كرده وه »مان  »پڕۆسیس«  بۆ  و 
هه ڵبه ت هه ندێك وشه ی فارسیش هه ن، كه  وه ك 
ئه و وشه  عه ره بی و ڕۆژئاواییانه ، خۆیان به سه ر 
نووسینی كوردییدا سه پاندووه  و، وشه ی كوردیی 
ڕه سه نیشمان هه ن له جیاتی ئه وان به كاریان بێنین، 
»به اڵم«ه   كوردییدا  له   كه   »وه لی«  نموونه :  بۆ 
و«ئه فسووس« كه  به  كوردیی ده بێته  »حه یفێ«، 
»مه خابن«......  »به داخه وه »،«داخه كه م«، 
نووسیندا  له   ته نها  وشانه   جۆره   ئه و  هه ڵبه ت 
خۆیان  نه یانتوانیوه   هێشتا  و  به كارده هێنرێن 
بخزێننه  نێو ئاخاوتنی خه ڵك و له  قسه كردندا هه ر 

وشه  كوردییه كان به كاردێن.
4- ئه و وشانه ی له  كوردییدا وشه ی ڕه سه نیان 
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و  دوور  گونده   له   به اڵم  هه ن،  به رانبه ردا  له  
و  كراون  فه رامۆش  ته واو  نه بێ،  الچه په كاندا 
وشه  بێگانه كان ئه وانیان داپۆشیون و به سه ریاندا 
»قۆری«  ناوی  ده توانین  وشانه   له و  زاڵبوون، 
»شه تتولعه ره ب«  و  »خه س«  و  »خه یار«  و 
شاره كاندا  له   كه   بێنین،  »مه تبه ق-مه تبه خ«  و 
ئه وانه   هه ر  و  له بیركراون  هه ر  كوردییه كانیان 
یه ك  به   یه ك  هه موویانمان  هه رچه نده   به كاردێن، 
»چادان- ئه مانه ن:  ڕیز  به   و  هه ن  به كوردیی 
ئاروو-خه یار:،:كاهوو- ئاروێ،  قۆری«، »هاروێ، 
عاره بان-شه تتولعه ره ب«،  »یه كاوی  خه س«، 
»ناندێن-مه تبه خ« و »بێگار و شێوان و خه وتنان« 
و »لێگێڕانه وه ، بانگهێشتن«یش هه ر له نێو ئه و په ڵه  
و  »مغرب«  و  »سوخره«   وشه كانی  و  وشه دان 
»عیشا« و »ده عوه ت«ی عه ره بی خه ریكه  هه ست 
وشه ی  هه ندێك  دیاره   ببڕێ.  لێ  خوستیان  و 
وشه ی  هه ندێك  به سه ر  كاره یان  ئه و  فارسیش 
كه   بایسی«  در  »رو  وه كو:  هێناوه ،  زمانه كه مان 

»له  ڕوودامان«ی هه ر له بیر بردۆته وه .
وشه ی  بێگومان  داتاشراو:  وشه ی   -5
داتاشراو، ئه گه ر به شێوه یه كی له بار و به ڕێو جێ 
دروست بكرێ و له  داتاشینیدا پێوانه  و خه سڵه تی 
زمانه كه مان ڕه چاو بكرێ، كارێكی زۆر پێویسته  و 
زمان ده وڵه مه ند ده كا، به اڵم ئه گه ر هه ركه س له به ر 
خۆیه وه  ملی له به ر ئه و كاره  بنێ و، گوێ به  هیچ 
نه درێ،  كوردیی  زمانی  ڕه سه نایه تی  پێودانگێكی 
لێ  زمانی  ته نها شێواندنی  و  پاشاگه ردانی  ده بێته  

ده كه وێته وه .......
جا ئێستا با »مستێك له  خه روار«ی ئه و وشه  
داتاشراوه  ناقۆاڵیانه  بده ین و یه ك به  یه ك لێكیان 

بده ینه وه :
به كاردێ،  وشه ی«قه ڵه م«  له جیاتی  -پێنووس، 
فره وانتره ،  قه ڵه م  له   مه عناكه ی  »پێنووس«  به اڵم 
چونكه  هه ر شتێكی پێی بنووسرێ، وه كو ته باشیر، 
له   و،  ده گرێته وه   خۆشنووسی  فڵچه ی  ماجیك، 

جوغزی مه عنای قه ڵه م هه تڵه  ده بێ. سه ره ڕای ئه وه  
»قه ڵه م«  هه ر  كه   هه یه   »خامه »مان  كوردییدا  له  

ده گرێته وه .
»په ڕاو« و »په ڕتووك« له خۆڕا بۆ »كتێب« و 
»ده فته ر« به كاردێن، كه  هیچ په یوه ندییان به  كتێب 
»ده فته ر«ه كه   و  »كتێب«  و،  نییه   ده فته ره وه   و 
و  تواونه ته وه   كوردییدا  له   كه   چاكتره   به كاربێ، 

هه موو كوردێك لێیان تێده گا.
وه كو:  به كاردێن،  هه ڵه   به شێوه ی  وشه   -زۆر 
»ماندوونه ناس«، »سه باره ت«، »مه له وانگه «، ...... 
مه عنای  به   كه   »ماندوونه ناس«  نموونه :  بۆ  هتد، 
داڕشتنه كه ی  به كاردێ،  خۆڕاگر«  و  پشوودرێژ 
شتێكی  شێوه یه   به م  به كارهێنانی  چونكه   هه ڵه یه ، 
ئه وكه سه   و  نابه خشێ  مه عنایه   ئه و  و  خه یاڵییه  
نه ك  نه ناسێ،  ماندوو  بابای  كه   ده گرێته وه  
ماندووه تی، كه  له  دنیادا كه س نییه  خه ڵكی ماندوو 
نه ناسێ، له به رئه وه  ده بێ« ماندوویی نه ناس«بێت.

»له باره ی«و  مه عنای  به   »سه باره ت«یش 
چونكه   هه ڵه یه   كه   به كاردێت،  »ده رباره ی« 
سه باره ت مه عنای »به  سه به بی- به هۆی- له به ر« 
هه ربه شێكی  پێشه وه ی  »سه ب«ی  و  ده گه یه نێ 
وشه ی »سه به ب«ه ، كه  پێیه وه  ماوه  و له  فۆلكلۆری 
كوردییشدا هه ر به  مه عنای »له به ر« به كارهاتووه  

نه ك »ده رباره ی«:
سه باره ت به تۆ له م شاره  وێڵم
چۆن دڵم دێنێ تۆ به جێبێڵم؟!

بۆ  كه   شه   »مه له وانگه«  وشه ی  هه رچی 
و  هه ڵه بوون  به كاردێ،  عه ره بیی  »مسبح«ی 
»گه «  چونكه   ئاشكرایه ،  و  زه ق  ناته واوییه كه ی 
شوێنی  ده بێته   وشه كه   و  شوێنه   پاشگری 
»مه له وانان« نه ك »شوێنی مه له «. هه ڵبه ت به هۆی 
پاشگره وه  دروستبكرێ وشه یه كی ناقۆاڵ و ناله بار 
ده رده چێ و، ده كرێ به  پێوانه كردنی وشه ی وه كو 
»جێوار- جێ هه وار«، »جێ شتڵ«، »جێ گه نم«، 
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»جێ خێوه ت«.....هتد بكرێته  »جێ مه له « كه  ڕێك 
مه عنا ڕاسته كه  ده به خشێ.

- به كارهێنانی ڕاناوی لكاوی »ی« بۆ كه سی 
سێیه می تاك: دیاره  ئه و ڕاناوه  ئه گه ر به  كرداری 
تێنه په ڕه وه  بلكێت، بۆ كه سی دووه می تاكه ، وه كو: 
ئێره ،  هاتبوویه وه   تۆ  بازاڕ،  بۆ  چووبوویه وه   تۆ 
كاریگه ریی  له ژێر  شێوه یه   به م  هه ڵه   به   به اڵم 
چه ند له هجه یه كی ناوچه ییدا به كار دێ: كه  چووم 
به فره كه  توابوویه وه .... كه  ده بێ بگوترێ »توابۆوه - 

توابووه وه «.
و  وشه   چه ندان  شێواندنی  و  تێكدان   -
داكوتین،  كوتاندن،  وه كو:  هه ڵه   به   به كارهێنانیان 
به ستایه وه ،  ژه هرداركردن،  دابڕاندن،  لێپێچینه وه ، 
خۆده ربازبوون،  كردن،  به خێرهێنان  نیوه ناچڵ، 
داڕێژه ر،  بناغه   خۆشه ویست،  خه ڵك  دڵخوازراو، 
كه   ناوچه یی،  له هجه ی  كاریگه ریی  هه وێ.......به  
ڕاسته كانیان به  ڕیز به م جۆره ن: كوتان، داكوتان، 
بۆ  )ئه گه ر  كردن  ژه هراوی  دابڕین،  لێپێچانه وه ، 
به ستییه وه ،  »ده رمانداوكردن«(،  بوو  مرۆڤ 
به خێرهێنان،  كردن-  به خێرهاتن  نیوه چڵ، 
خۆده ربازكردن، دڵخواز، له به رداڵن- خۆشه ویستی 
خه ڵك، بناغه داڕێژ، هه ویه - ناسنامه ...... دیاره  هه ڵه  
بۆیه   دیاره ،  و  ڕوون  وشانه   ئه و  ناته واویی  و 
سه لیقه   به   و  لێزان  خوێنه ری  بۆ  لێكدانه وه یان 

به جێدێلین.....

له   هه ڵه   وشه ی  و  ته عبیر  چه ندان  هاتنی   -
نێو  بۆ  هه ڵه وه   یان  حه ڕفی  وه رگێڕانی  سۆنگه ی 
ده كات«  نموونه :«سه رسامم  بۆ  كوردیی،  زمانی 
عه ره بیی-  »یعجبنی«ی  هه ڵه ی  وه رگێڕانی  له   كه  
و سه رسامییه وه   به  سه یر  په یوه ندییه كی  هیچ  كه  
كوردیی  »به دڵمه «ی  مه عنای  و،  هاتووه   نییه - 
و  عه ره بیی  له   هه ندێكیشیان  ده گه یه نێ..... 
نه شاره زایی  ته نها  وه رنه گیراون،  دیكه وه   زمانی 
دروستی  زمانه وانیی  سه لیقه ی  نه بوونی  و 
»پشكنه ر«،  له جیاتی  وه كو«پشكێنه ر«  كردوون، 
بۆ  »سه رپه رشت«  له جیاتی  »سه رپه رشتیار« 

نموونه .
كوردییدا  له   كه    – دیكه ش  ته عبیری  چه ندان 
و  عه ره بیی  له   حه رفیی  وه رگێڕانی  به   نین-  هه ر 
فارسییه وه  په یدابوون، بۆ نموونه : خوێندنه وه م بۆ 
مێژوو.... كه  ته رجه مه ی هه ڵه ی »قرا وتی للتأریخ«ه  
و، كورد شتی وا ناڵێ، چونكه  ئه مه  ئه وه ده گه یه نێ 
مێژوو  نه ك  ده خوێنمه وه ،  مێژوو شت  بۆ  من  كه  
مێژوو  ده ڵێ »خوێندنه وه ی  كورد  و  ده خوێنمه وه  

له الیه ن منه وه - مێژوو خوێندنه وه م«......هتد.
هه ر له هه مان سۆنگه وه  ته عبیری هه ڵه ی وه كو: 
»پێرێ و له  سلێمانی باران باری« كه  هه ڵه یه كی 
زه قه ، په یدابووه ، چونكه  هیچ كوردێك له  ئاخاوتندا 
پێكه وه   شوێن  و  كات  ئاوه ڵكرداری  »و«  به  
نابه ستێ و ئه و ڕسته  ئه وه ده گه یه نێ كه  هه م پێرێ 

زمان شاده ماری هاوسۆزیی و هه ستی یه كبوونی نێو 
ئه ندامانی میلله ته ، به تایبه تی بۆ میلله تێكی 

بێ كیان و له تله تكراوی وه ك كورد.

;
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باران باری، هه م له  سلێمانی باران باری و، مه رج 
نییه  باران بارینی سلێمانی پێرێ بووبێ.

ده بێته وه :  ڕاست  ڕسته كه   واوه كه   البردنی  به  
پێرێ له  سلێمانی باران باری.....، به  هه مان شێوه  
ئه م ڕستانه ی خوارێش واوه كه یان زیاده  و هه ڵه ن 

و به  البردنی »و«ه كه  ڕاست ده بنه وه :
*به م جۆره  و به  یارمه تی هاوكارانم، ته واومان كرد.
* پار و له  زانكۆی سلێمانی ئاهه نگمان گێڕا.....هتد
پێكه وه  گرێ  به  »و«  كه   ئه و شتانه ی  چونكه  
ئاوه ڵكرداری  نابێ  بن،  هاوچه شن  ده بێ  ده درێن، 
شوێن  و  كات  و  چۆنیه تی  یان  شوێن،  و  كات 
و  ئه مڕۆ  بڵێین:  ده كرێ  به اڵم  ببه سترێن،  پێكه وه  
دوێنێ و پێرێ، لێره  و له وێ و له والتر، به  ئازایی 

و به  زانایی و به  وردیی....هتد
ته رجه مه ی  كه   خۆراك،  به   به رانبه ر  نه وت   -
حه رفیی »النفط مقابل الغذاء »ه  و، كورد له  بارێكی 
ئه و  وه كو چۆن  خۆراك«،  به   »نه وت  ده ڵێ:  وادا 
ده فرۆشن،  وا  شتی  و  مێوژ  و  ترێ  الدێییانه ی 
ئارد....نه ك:  به   مێوژ  گه نم،  به   ترێ  هاوارده كه ن: 

ترێ به رانبه ر به  گه نم و مێوژ به رانبه ر به  ئارد!
»هه ستا به »ش ته عبیرێكی دیكه ی نا كوردییه  
عه ره بییه ،  ی  ب«  »قام  حه ڕفیی  وه رگێڕانی  كه  
به   به  كوردیی كردوویانه   بكتابه  رساله »كه   »قام 
بیكه نه   ده بوو  نامه یه ك«  نووسینی  به   »هه ستا 
كرداره كه   ئه گه ر  هه ڵبه ت  نووسی...«  »نامه یه كی 
عه ره بییه ،  هه ر  ته عبیره كه   ڕانه بردوو،  بشكرێته  
هه ر  به ....«ش  هه ڵده ستێ  كورد«  كوردیی،  نه ك 

به كار ناهێنێ.
.دیاره  ئه و ته عبیره  ناكوردییانه  وه نه بێ هه ر له  
عه ره بییه وه  وه ربگیرێن، جاری وا هه یه  له  زمانانی 
دیكه ی وه كو فارسیش وه رده گیرێن، بۆ نموونه )له  
رابطه  )در  له   ده قاوده ق  كه    )... له گه ڵ  پێوه ندیی 
جیاتی  له   هه ڵه   به   و  وه رگیراوه   فارسیی  با...(ی 
و،  (به كارده هێنرێ  باره ی  )له مه ڕ،ده رباره ی،له  

كوردیی نیه  و كورد به  كاری ناهێنێ.

)پدرت  حه ڕفیی  وه رگێرانی  هه یه !..(كه   -)بابت 
ده ڵێ  ئه وه   جیاتی  له   كورد  و،  فارسییه   هست(ی 

)بابت لێره یه ؟( یان )بابت له  وێیه ؟(
-)تا چه ند ساتێكی دیكه  میوانه كان ده گه نه  جێ( 
كه  ته رجه مه ی ناشییانه ی ) تا لحظاتى دیگرمهمان 
ها می رسند(ه  و، فڕی به  كوردییه وه  نییه  و، كورد 
دوای  یا  دیكه   ساتێكی  )چه ند  ده ڵێ:  وادا  جێی  له  

چه ند ساتێكی دیكه  میوانه كان ده گه نه  جێ(.
زمانانی  له   كوێرانه یه   وه رگرتنه   و  ئه   هه ر 
و  خه سڵه ت  نه كردنی  ڕه چاو  و،  دیكه وه  
كردووه   وای  كوردییشه ،  زمانی  ڕه سه نایه تیی 
چه ندان ناوی تایبه تی )اسم علم(به  هه ڵه  بێنه  نێو 
زمانه كه مان، ئه مه ش به هۆی وه رگرتنی نادروست 
)ئه راگون(،  بۆنموونه :  نووسه رانه وه ،  له الیه ن 
)پاپلۆ نێرۆدا(، )ڕۆژێ گارۆدی(، )چارلی چاپلین(... 
ژ،  پ،  )گ،  پیته كانی  عه ره بیدا  له   له به رئه وه ی 
نیرودا(،  )بابلو  به شێوه ی  وشانه   ئه و  نین،  چ،...( 
شاپلن(  )غارودی(،)شارلی  جارودی(،  )روجیه  
كوردیش،  نووسه رانی  به زۆری  ....ده نووسرێن. 
ئه و  كوردییدا  زمانی  له   ئه وه ی  دانه   گوێ  بێ 
له  عه ره بیی  بواره دا  له و  و، كوردیی  پیتانه  هه ن 
جیایه ، كتومت ئه و وشانه  بۆ نێو نووسینه كانیان 
به شێوه ی  چاپلین(  )چارلی  ئه وه تا  ڕاده گوێزن، 
)شارلی شاپلن( به سه ر زاری گه وره  و بچووكی 
ناوی  له   پڕه   كوردانه وه یه  و، نووسینی كوردیی 
له به ر  عه ره ب  كه   )ڕیتشارد(،  بابه تی  له   ناقۆاڵی 
نه بوونی ئه و پیتانه -كه  له گه ڵ نه بوون هیچ ناكرێ 
هه مانن،  كه   ئێمه   و،  كردووه   وای  ناچاری  به  
ده بێ ناوه كان ده قاوده ق وه كو خۆیان وه رگرین 
السایی،)ڕیچارد( و  چاولێكه ریی  و،  بنووسین  و 
سه لیقه   ئه و  هه ر  )ڕیتشارد(!  نه كاته   پێ  مان 
كزییه ی زمان وایكردووه  مه عنای هه ندێك وشه  
نموونه :  بۆ  تێكبدرێ،  و  لێكبدرێته وه   هه ڵه   به  
گوایه   )ڕه نجده ر(،  به   كراوه   )ڕه نجبه ر(  وشه ی 
نه ك  ده گرێته وه ،  چه وسێنه ر  بابای  )ڕه نجبه ر( 
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;

زه حمه تكیش، كه  ڕه نجی خه ڵك ده با، به اڵم وانییه ، 
چونكه  )ڕه نجبه ر( واته  ڕه نجكێش و زه حمه تكێش 
و، كابرای چه وسێنه ر )به ری ڕه نج(ه كه  ده با، نه ك 
)ڕه نج(ه كه  و، له  كوردییدا چه ندان وشه ی دیكه  له  

بابه تی )ره نجبه ر(هه یه ، وه كو )باره به ر(...
ئه وه نده ی  و)شینایی(  )شین(  وشه ی  هه روا 
)سه وز(  كراوه ته   هه بێ،  ڕووه كه وه   به   پێوه ندیی 
سه وزه   ڕووه ك  ئه وه ی  بيانووی  به   )سه وزایی(، 
نه ك شین. دیاره  ئه و كاره  تێكدانی وشه  و شێواندنی 
به پێچه وانه ی  پێوه نانه   مل  و  زمان  ڕه سه نایه تیی 
ته وژمی په ره ستاندن و گه شه كردنه كه ی و، ئه گه ر 
و  هه ڵپه ردێوین  به ته واوی  زمان  ده بێ  وابێ، 
زمانێكی ساخته  دروست بكه ین، ئه وه تا )مه حوی( 

ده ڵێ: 
به هارێكی كه  داخۆ بێ، نه یێ، هه ی بێن و شینێ كه ین

فه له ك هه ر شینه ، سه حرا شینه ، لێوی جۆ شینه !
و  عه ره بیی  زمانی  كاریگه ریی  به   هه ر 
كوردیی،  زمانی  تایبه تمه ندیی  ڕه چاونه كردنی 
ده خرێته  سه ر  یه ك  )ی(  بێ،  پێویست  ئه وه ی  بێ 
سوپای  كوردیی،  مرۆڤی  كوردیی:  وشه ی  زۆر 
كه   ئاكۆیی،  سلێمان  مه نگوڕی،  خدر  عێراقی، 
خدر  عێراق،  سوپای  كورد،  مرۆڤی  ڕاسته كه یان، 
كاریان  به   ئاوا  كورد  و،  ئاكۆیه   سلێمان  مه نگوڕ، 
له نێو  دیكه   ڕه وتێكی  سۆنگه یه وه   له و  هه ر  دێنێ. 
نووسینی كوردیدا سه ریهه ڵداوه  كه  ده یه وه ێ پێش 
به  ڕه وتی گه شه كردن و په ره ستاندنی زمان بگرێ 
و سه ربه خۆیی زمانی كوردیی پێپه ست بكا و، هه ر 
كوردیی  نێو  هاتبێته   بێگانه وه   زمانی  له   ناوێكی 
زمانه كه ماندا  ده نگسازیی  چوارچێوه ی  له   و، 
توابێته وه ، تێكی بدا و بیباته وه  سه ر بناوانی خۆی، 
چه نده ها  حه دیس....كه   فلیم،  شه هاب،  نموونه :  بۆ 
ساڵه  له نێو كوردیدا تواونه ته وه ، ده یانكه نه ، شیهاب، 
وا سه یر  زه مانێكدا شتی  هیچ  له   كه   فیلم، حديث، 
نه كراوه ، ئه وه تا عه ره ب هه ر ناوێكی زمانێكی دیكه  
به كاربێنێ، به پێی خه سڵه تی ده نگسازیی زمانه كه ی 

ده كاته )حاج  ئۆمه ران(  )حاجی  ده یگۆرێ  خۆی 
)پێنجوین(  )قلعدزه ( و  )قه اڵدزه ( ده كاته   عمران( و 
پیتی  هه رچه نده   فارس  و،  ده كاته )بنجوین(..هتد 
)پ( و)گ( و)ڤ( و)ص( و )چ(یشی هه یه ، به اڵم له  
گوتندا ده ریان نابرێ و، )پریا( و )طاهر( و)ظهور( 
و)صابون( و)مریچ(، بۆ نموونه ، ده كا به  )سوڕه ییا( 
و،  )مه ریز(  و  )سابوون(  و  و)زوهوور(  و)تاهییر( 

كتومت وه ریان ناگرێ......
ده كرێته   خه ریكه   كه   دیكه ،  دیاری  كه لێنێكی 
نووسینی كوردییه وه ، به  هه ڵه  ڕه فتاركردنه  له گه ڵ 
پاشگردا، كه  تێكچوونی مه عنا و شێوانی زمانی لێ 
پاشگر  به كارهێنانی  ده كه وێته وه ، هه ندێك جار كه  
نموونه :  بۆ  الده برێ،  و  نادرێتێ  گوێی  پێویسته ، 
منداڵه كه  گه یشته  په نا به رده كه  و به سه ری ڕۆیشت، 
له  ڕسته كه دا تێده گه ین منداڵه كه  به سه ر  به رده كه دا 
)دا(مه عنای  پاشگری  البردنی  به اڵم  ڕۆیشتووه ، 
تێكداوه ، چونكه  )به  سه ری ڕۆیشت( ته نها ئه م دوو 
مه عنایه ی هه یه :1.به  هۆی سه ریه وه  ڕۆیشت، وه كۆ 
پێیه وه   به هۆی  واته :  به  پێ ڕۆیشت،  ده ڵێن:  چۆن 
خراپ  له كاری  و  كرد  ئامۆژگاریی   .2 ڕۆیشت.  

پێشی پێ گرت.
نموونه :  بۆ  ده نووسن،  جار  هه ندێك  هه روه ها 
)لێره وه   كه   ئه وه یه   مه به ستیشیان  ڕۆیشت(  )لێره  
ئه و  سه ره وه   ڕسته كه ی  دیاره ،  كه   ڕۆیشت(، 
لێره   كه   ئه وه یه   مه به ستی  و،  ناگه یه نێ  مه عنایه  
ده بوو  كرد،  باسمان  كه   دووحاڵه ته دا  له م  نه ما. 
پاشگر هه بێ، به اڵم به  هه ڵه  البراوه  و البردنه كه ش 
به پێچه وانه وه ،  جاریش  هه ندێك  تێكداوه .  مه عنای 
مه عنای  و  ده ینووسن  كه چی  هه بێ،  پاشگر  نابێ 
تێگه یشتم(  مه سه سه له یه دا  )له م  وه كو:  ده شێوێن، 
كه  مه به ستی ئه وه یه  بڵێ )له م مه سه له یه  تێگه یشتم(، 
به اڵم پاشگری )دا( مه عناكه ی تێكداوه  و، وایلێكردوه  
)له م  ببێته   مه عناكه ی  و  نه گه یه نێ  مه به سته   ئه و 

مه سه له یه دا له  شتێك حاڵی بووم(.
نه   كه   كوردییدا،  له   هه یه   وشه   هه ندێك  جا 
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به كارده هێنرێن،  ته نیا  به   و،  پاشگر  نه   ده كرێ  زیاد  بۆ  پێشگریان 
وه كو: ئه وڕۆ، دوێنێ، پێرێ، پار، پێرار، كه چێ دێن به  هه ڵه  ده ڵێن: 
له  ئه وڕۆدا، له  دوێنێدا.....كه  كورد شتی وا ناڵێ.... هێندێك جاریش 
وشه ی )ڕۆژ( ده خه نه  سه ر سێ وشه كانی یه كه م و دووه م و سێیه م و 
وشه ی )ساڵ(یش ده خه نه  سه ر دوو وشه كه ی دوایی: ڕۆژی ئه وڕۆ، 
ڕۆژی دوێنێ، ڕۆژی پێرێ، ساڵی پار، ساڵی پێرار، كه  پێموایه  ئه م 
هه ڵه یه ش هه ر چاولێكه ریی زمانی عه ره بییه ، به اڵم له  كوردییدا ئه گه ر 
وا بنووسرێن، مه عنای پێداگرتن و جه ختكردن )تاكید( ده گه یه نن، بۆ 
و  ده گه یه نێ  دوێنێ  هه موو  دوێنێ  مه عنای:  دوێنێ،  نموونه : ڕۆژی 
له گه ڵ )دوێنێ(ی ڕووت جیایه  و،)ساڵی پار(یش، مه عنای: به درێژایی 
ساڵی پار ده گرێته وه ، نه ك )پار( به ته نێ...بۆیه  ده بێ ئه و دوو مه عنایه  
تێكه ڵ نه كرێن...چۆنكه  عه ره ب به  دوێنێ ده ڵێ  لێك جيابكرێنه وه  و 
الماضى(، ئه وه  به گوێره ی پیوانه  و  )یوم امس( و به  پاریش )العام 
خه سڵه تی تایبه تیی زمانی عه ره بیی وا ده ڵێ و، ئێمه  له  كوردییدا له  
تووشی  نابێ  و،  هه یه   و)پار(مان  )دوێنێ(  وشه ی  ئه وانه   به رانبه ر 
هه ڵه  بین، هه ڵبه ت بۆ )پێرێ(ش هه ر وا، ئی ئێمه  یه ك وشه یه  و، له  
ئینگلیزییدا سێ  له  زمانی  ته نانه ت  امس(ه ،  )اول  عه ره بییدا دووه  و 
وشه شه   )The day before yesterday(  كه  ئه گه ر وه كو وشه  
پێش  )ڕۆژه كه ی  ده بێته   بكه ین،  حه ڕفیی  ته رجه مه ی  عه ره بیه كان، 
دوێنێ( و، وه كو مه ته ڵی لێدێ و، دوای بیر كردنه وه  و به راورد نه بێ، 

بابای كورد مه عنای )پێرێ(ی لێ هه ڵناكڕێنێ...
دیاره  ئه م نوسیینه  كه مێكه  له  زۆر و، پوخته یه كه  له مه ڕ ئه و هه ڵه  و كه م 
و كورتییانه ی وه كو بژار كه وتوونه ته  نێو بێستانی گه شی زمانی كوردیی. 
ده نا ئه و بابه ته  هه ویرێكی ئاوكێشه  و، هه وڵی شێلگیرانه ی هه موو الیه كی 
ده وێ . جا هیوادارم له مباره وه  هه ست به  به رپرسیاریی نه ته وایه تی بكه ین 
و ئه وه نده ی بۆمان ده كرێ  زمانه كه مان له  هه ڵه  و په ڵه  بژار كه ین و ڕێ 

له  تێكدان و شێواندنی بگرین.
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زمانی دایك و 

 ئینگلیزی 
ده رده گومانی زمانی

د. حه مه نووری عومه ر كاكی

مامۆستا له به شی كوردی

كۆلێجی زمان/ زانكۆی سلێمانی.
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پێشهكی
سه ره كی  ته وه ری  دوو  له   لێكۆلینه وه یه   ئه م   
پێكهاتووه  و باس له  دوو بابه تی زمانه وانی گرنگ 
ده كات، یه كه میان زمانی دایكه ، كه  مه به ست له  زمانی 
سه ره كی  ڕه گه زێكی  وه ك  كوردییه ،  زمانی  دایك 
ناوه ڕاست  كرمانجی  دیالێكتی  كورد،  نه ته وایه تی 
 200 نزیكه ی  كه   كوردی،  ستانداری  زمانی  وه ك 
دیالێكته ،  ئه و  له  سه ر  بنه مایه ك كار  ساڵیكه ، وه ك 
یان شێوه زاره  ناوچه ییه  كراوه  به  ئامانجی پێكهێنانی 
زمانێكی بااڵ و ستاندارد، جگه  له و وشه یه  له  زمانی 
بۆ  جیاجیای  زاراوه یه كی  چه ند  پێشتر  كوردیدا، 
به كارهاتووه  وه ك : زمانی نووسین، زمانی ئه ده بی 

یه كگرتوو، زمانی فه رمی... هتد.
زمانی  به كارهێنانی  بابه تی  دووه م  ته وه ری 
ئینگلیزی ده گرێته وه  له به شی باشوری كوردستان 
بابه ته دا هه وڵدراوه   له و  له  سلێمانی،  تایبه ت  به   و 
كوردی  زمانی  و  به گشتی  دایك  زمانی  گرنگی 
به تایبه تی له پرۆسه ی په روه رده و فێركردندا بخرێته  
ڕوو، له گه اڵ به راوردكردنی به  زمانێكی بێگانه ، یان 
زمانی دووه م، وه ك زمانی ئینگلیزی، كه ماوه یه كه  
به  شێوه یه كی به رباڵو و نازانستیانه  وه ك ده ردو 
په تایه كی سامناك، هه موو قۆناغه كانی په روه رده و 

فێكردنی گرتووه ته وه . 
داتای  و  به  زانیاریی  لێكۆڵینه وه یه  پشت  ئه م  بۆ 
نموونه ی  و  به ستراوه   زانستی  باوه ڕپێكراوی 
زمانێكی  چه ند  له   زانیاری  هه ندێك  و  ئه ژماركراو 
سه رچاوه كاندا  لیستی  له   وه رگیراوه ،  جیهانی 
ناڕاست و  زانیارییه   ئه و  ئه وه ی  به هیوای  ده بینرێن، 
هه اڵنه ی، كه  ده ڵێن زمانی كوردی توانای فێركردن و 
گه یاندنی بابه تی زانستی و ئه كادیمی نییه  و هه روه ها 
ئه و بیرۆكه  نادروست و ده رده گومانه ش بڕه وێنێته وه ، 
كه  ده ڵێن زمانی بێگانه  وه ك عه ره بی و ئینگلیزی و...
فێربوونی  په روه رده  و  بۆ  له بارتره ،  و  باشتر  هتد 
به رجه سته یی  تیۆری  زانسته   به تایبه تی  زانسته كان 

)علوم نظرية البحتة( و ته كنۆلۆجیا نوێكان. 

زمانیكوردیلهناوخێزانهزمانهكاندا:
خێزانه   به   سه ر  بنه چه دا  له   كوردی  زمانی 
خێزانه   ئه م  ناوی  هیندۆئه وروپاییه كانه ،  زمانی 
ئه وروپا و دواتریش  له  سه ره تاوه  به سه ر  زمانه  
باڵوبووه ته وه .  ئاسیادا  خوارووی  له   به شێك 
بكۆڵی  )ئه وانه ی  زمان،  زانایانی  زۆری  زۆربه ی 
ئه م بابه ته  بوون( ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كه ن، )له ڕووی 
سێ   )3000( كه   زمانێك،  كۆنترین  مێژووییه وه  
ژیانی  له   عیسا   له دایكبوونی  پێش  ساڵ  هه زار 
ڕۆژانه دا وتووێژی پێكرابێت، زمانی سانسكریتییه  
هه زاره ی  نێوان  له   زمانه   ئه م   ،)Sanskrit(
زمانێكی  بۆ چه ند  زایندا  پێش  دووه می  و  یه كه م 
ئه م  جوگرافیای  سنوری  بووه (،  په رت  جیا  جیا 
له   ده گرێته وه :  ناوچانه   ئه م  نێوان  زمانه ،  خێزانه  
  – هیندستان  چیاكانی  و  گردۆڵكه   ڕۆژهه اڵته وه  
تاكو ئه وپه ڕی ڕۆژئاوای دورگه كانی به ریتانیا – 
له  ڕۆژئاوا.  هه ر له  الپه ڕه 298ی ئه و سه رچاوه  
جیهانییه  باوه ڕپێكراوه دا و له  خشته یه كی دره ختیی 
شێوه یه   به م  كوردی  زمانی  شوێنی  هێڵكاریدا 

دیاری كراوه :
شوێنی  به پێی  ئه وروپایی  هیندۆ  زمانی 
كراوه   پۆل  پۆل  نه ته وه كان  زمانی  جوگرافیای 
پۆلی  له نێو  كه   پۆل و گرووپه  زمانه وه ،  به  چوار 
دووه مدا، كه  به  زمانه  ئێرانییه كان ناسراون، زمانی 
ئێرانییه كان،  زمانه   واته   ناوه ،  ئه م  دێت،  كوردی 
به م  هاتووه .  ناویان  هیندۆئێرانی  به   پێشتر 
شێوه یه ی خواره وه : هیندۆئێرانییه كان دوو گرووپی 

سه ره كین: 
1-تاجیكییه كان، پشتۆيیه كان )پختۆیيه كان(

2-ئۆسیتی، فارسی، كوردی، بلوجی. 
به م شێوه یه  بنه چه  و شوێنی زمانی كوردی له نێو 
دیاریكراوه ،  هیندۆئه وروپاییه كاندا  زمانی  خێزانه  
ئینسكلۆپیدیای  زانیارییانه   ئه م  سه رچاوه ی 
كانگای  سه ره كیترین  به   كه   به ریتانییه ،  كامبرجی 

زانیاری زانستی زمان داده نرێت له  جیهاندا. 
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توێژینه وه   له نێو  دایك  زمانی  زاراوه ی  له مێژه  
زانستییه كانی نه ته وه  پێشكه وتووه كاندا، له  زانستی 
كورداندا  له نێو  زاراوه یه   ئه م  به كارهاتووه ،  زماندا 
له الی  نییه   زۆر  ماوه یه كی  و  نوێیه   زاراوه یه كی 
لێكۆڵه ران و پسپۆڕانی زانستی زمانی كوردییه وه  
له   زانستییانه ی  بابه ته   ئه و  به پێی  به كارده هێنرێت. 
سه ره وه  ڕوونكرانه وه ، شوێنی زمانی كوردی له نێو 
دیاریكراوه ،  هیندۆئه وروپاییه كاندا  زمانی  خێزانه  
سنووری  له   فراواندا  ڕووبه رێكی  له   زمانه ی  به و 
و  ئێران  ڕۆژئاوای  و  توركیا  ده وڵه تی  خوارووی 
سه رووی ئێراق و ڕۆژهه اڵت و سه روی سوریادا، 
ملیۆن  تا 50  له  نێوان 40  ده ژی  تێدا  كه  كوردی 
بۆ  ڕۆژانه یاندا  ژیانی  له   زمانه   ئه م  كورد  كه سی 
زمانی  وه ك  به شیشدا  هه ندێ  له   و  لێكتێگه یشتن 
فه رمی )ستاندارد( به كارده هێنن، ئه گه رچی هه موو 
تایبه تمه ندییه كانی زمانی  ستانداردیشی تێدا نییه ، 
و  سه ره كی  دیالێكتی  چوار  له   كوردی  زمانی 
بچووك  دیالێكتی  شێوه   چه ندین  له   هه ریه كه یان 
زانستی  بنجیيه كانی  پرنسیپه   له   پێكهاتووه )یه كێك 
زمانی نوێباو ئه وه یه ، كه  زمانی ئاخاوتن به ر له  زمانی 
نووسین هاتووه ته كایه وه ، قسه كه رانی زمانێك، كه  
زمانه كه  زمانی دایكیانه  )زمانی شیرییانه ( و زاڵن 
به سه ر خوێندنه وه  و نووسینیدا تاڕاده یه ك خاوه نی 
ده توانن  و  زمانه كه یانه وه   له باره ی  زانیاریین 
ده ریبخه ن، ئه گه ر پرۆسێسی گۆڕینی »ئیشاره یه كی 
ده نگیی »بۆ »ئیشاره یه كی ده نگی«ی تر ڕاست و 
ئه و  ئێستادا  له   نا(.  یان  به جێهێنرابێت،  دروست 
زمان  ئه ركی  و  زمان  كه   ده ركه وتووه ،  ڕاستییه  
ته نیا ئه وه  نییه  هويه ك بێت بۆ هه واڵ گه یاندن و 
ده ربڕین و ئاڵوگۆڕی زانیاری. )به م شێوه یه  هه ر 
هه وڵیداوه   به رده وام  مرۆیی  كۆمه ڵی  كۆنه وه   له  
ناو  له   چ  خێزاندا  له ناو  چ  نه وه كانی،  په روه رده ی 
كۆمه ڵ و چ له ناو پۆلی خوێندندا به  زمانی ڕه سه نی 
كۆمه ڵه كه ی خۆی بكات. ئه م هه وڵه ش له  تێگه یشتنی 

به   په روه رده كردن  كه   هاتووه ،  ڕاستییه وه   ئه و 
زمانی ڕه سه نی خۆی، وێڕای ئه وه ی ساناكردن و 
كاتدا  له  هه مان  په روه رده  كردنه كه یه ،  خێراكردنی 
ڕه سه نه ی  نۆرمییه   كۆزانیارییه   له و  پارێزگاری 
كۆمه ڵه كه ی خۆی ده كات(   لێره وه  گرنگی زمانی 
به   نه ته وه یه ك  ئه ندامانی  كه   ده رده كه وێت،  دایك 
زمانی ڕه سه نی نه ته وه كه یان قسه  ده كه ن، ئه وانه ی 
هه ر له  سه ره تای زمان پژانی مناڵییه وه  به  زمانی 
دایكیان قسه ده كه ن و توانا و سه لیقه یه كی زمانیان 
ده وروبه ره وه    و  خێزان  و  باب  و  دایك  له   هه یه ، 
وه ریده گرن و به  زمانی دایك ناوی براوه ،  تائێستا 
هه موو توێژینه وه  و لێكۆڵنه وه  زانستییه كان ئه وه یان 
سه لماندووه ، كه  ئاخێوه ر به  زمانی ڕه سه نی دایكی 
فێربوون و  تێده گات و ده توانێت پرۆسه ی  باشتر 
به رهه مهێنانی زمان له  پێوه نديیه كانیدا به كاربهێنێت.

زمانیستاندارد:
الی  و  زماندا  زانستی  له   ستاندارد،  زمانی 
ناوێكی دیكه ی هه یه ، وه ك  پسپۆڕانی زمان چه ند 
زمانی بااڵ، زمانی فه رمی و كارگێڕی، زمانی ئه ده بی 
نه ته وایه تی   زمانی  خوێندن،  زمانی  یه كگرتوو، 

هه مووشیان یه ك واتا و مه به ستیان هه یه .
له   كه   زمانه یه ،  ئه و  زمانی ستاندارد  به كورتی 
یان  له  دیالێكته كانی زمانێك،  بنه مای یه كێك  سه ر 
شێوه  دیالێكتێك پێكدێت و ده بێت به  زمانێكی گشتی 
سه رانسه ری بۆ نه ته وه یه ك، له  بواره كانی خوێندن 
و داموده زگا شارستانی و فه رمییه كان و له  ميدیای 
زمانی  به كارده هێنرێت.  ڕاگه یاندنه كاندا  و  گشتيی 
بێت  تایبه تیيه ك  چه ند  خاوه نی  ده بێت  ستاندارد 
و له  ئاسته  جیاجیاكانی زماندا كاری بۆكرابێت و 
له الی زۆربه ی هه ره  زۆری خه ڵكی واڵت په سه ند 
بڕیاری  و  یاسا  به   ده بێت  بێت،  باوه ڕپێكراو  و 
ده سه اڵت و حكومه ت بچه سپێت و كاری پێبكرێت. 
ئه گه ر له  ڕووی مێژووییه وه  بڕوانینه  ئه و زمانانه ی 
خاوه ن زمانی ستانداردن، چه ند هۆكار و فاكته رێكی 
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دروستبوونی  به هۆی  بووه   كه   هه بووه ،  گشتی 
زمانه  ستاندارده كه یان، له و هۆكارانه  دیارترینیان: 

باڵوبوونه وه ی  به هۆی  ئاینی:  هۆكاری 
كه  ئاینێكه وه ،  ده ستووری  فه لسه فه  و  و  بیروباوه ڕ 
له   ناوچه یی  شێوه زارێكی  یان  زمانێك،  دیالێكتی   به  
ئاینه كه ی پێ  ئه و شێوه  زمانه ی  نه ته وه یه ك،  زمانی 
نووسراوه  و باڵوبوه ته وه ، بووه  به  زمانی ستانداردی 
هه موو نه ته وه كه ، وه ك ڕۆڵی ئاینی ئیسالم له  زمانی 
زمانی  هه روه ها  عه ره بیدا.  ستانداردی)فصحی(ی 
 )Hochsprache( ستانداردی ئه ڵمانی، كه  زمانی بااڵ
)مزگێنی(  كتێبی  ئه نجامی وه رگێڕانی  له   پێده وترێت، 
زمانی  شێوه زارێكی  كه   )زاكسن(،  زاری  شێوه   بۆ 
ئه ڵمانیا بوو له  ناوچه یه كی بچووكی سه ر به  هانۆڤه ر 
له  ساڵی 1545 دا، دواتر ئه و شێوه  زاره  لۆكاڵییه  بوو 

به  زمانی بااڵی هه موو ئه ڵمانی. 
دیكه ی  هۆكارێكی  بازرگانی:  و  ئابوری 
ئابووری  دروستبوونی زمانی ستاندارد، فاكته ری 
و بازرگانی شێوه زار و دیالێكتی شار و ناوچه یه ك، 
كه  جموجوڵ و چاالكی ئابووریى و بازرگانی  به  
چڕيی و زیاد له  شێوه  زاره كانی دیكه  پێ بكرێت. 

نووسینێكی  زمانی  واده بێت  ئه ده ب:  شیعرو 
یان  شاعیرێك،  شیعریی  زمانی  یان  ئه ده بی، 
یان  دیالێكتێك،  به شێوه ی  كه   شاعیرێك،  كۆمه ڵه  
شێوه زاری ناوچه یه ك، له  سه رده مێكی دیاریكراودا 
بزوتنه وه یه كی ئه ده بيی و ڕۆشنبیری پێكبهێنن، له گه ڵ 
شێوه زاره دا  ئه و  ده وڵه مه ندكردنی  و  فراوانكردن 
و  وشه   هاورده كردنی  و  به كارهێنان  ڕێگای  له  

زمانه   دیكه ی  شێوه زاره كانی  و  دیالێكت  زاراوه ی 
حوكمرانی  سه رده می  له   وه ك  نه ته وایه تییه كه وه ، 
بابانه كاندا، نالی و سالم و كوردی به  شێوه زارێكی 
دواتر  نووسی،  كوردییان  كالسیكی  شیعری  نوێ  
ئه و  ئه بێت  ناسراوه ،  یه كگرتوو  ئه ده بی  زمانی  به  
ڕاستییه  فه رامۆش نه كرێت، كه  ئه و شێوه زاره  وه ك 
كه ره سته یه كی خاو پێویسته  كاری له سه ر بكرێت و 
به  فه رمی بناسێنرێت، واتا له الیه ن ده زگایه كی بااڵی 
بواره دا  له و  تایبه تمه ند  پسپۆڕانی  ئه كادیمییه وه  

كاری له سه ر بكه ن.
تێروته سه له ی  چه مكه   و  واتا  به و  له  ئێستادا   
ستانداردی  كوردی   زمانی  ستاندارد،  زمانی 
نییه ! به اڵم ده كرێت ئه و زمانه  شیعرییه ی نالی كه  
كوردی  كالسیكی  شیعری  بزوتنه وه ی  ڕابه ریی 
بنه مای  به   ده وروبه ری  و  سلێمانی  له   پێكردووه ، 
و  ده زگا  له الیه ن  و  دابنرێت  ستاندارد  زمانی 
بكرێت  له سه ر  كاری  ئه كادیمییه وه   مه ڵبه ندێكی 
بۆئه وه ی ببێت به  زمانی ستاندارد، ئه گه ر ناكۆكی 
ناوخۆ و ملمالنێی ناوچه گه ریی بوار بدات. ده بێت 
ئه وه ش له بیر نه كرێت، كه  به كارهێنانی سیستمێكی 
دوو زمانی ستاندار، به تایبه تی له  بواری خوێندن 
و فێركردندا، دژی بنه ما و پرنسیپه  زانستییه كانی 
زمانی  یه كێتی  له گه ڵ  و  ستاندارده   زمانی 
نه ته وایه تیدا ناگونجێت، چونكه  مه ترسی لێكترازان 
و  لێده كه وێته وه   دیالێكته كانی  دوركه وتنه وه ی  و 
دواتر ده بێت به  دوو زمان و دوو نه ته وه ی جیاواز. 
دوو  ئه گه ر  ده ستووریشه وه ،  و  فه رميی  له ڕووی 

نابێت  فره زمانی، ببێته  هۆكارێك بۆ الوازی 

زمانی نه ته وه یی، یان له ناوبردنی، وه ك ئێستا 

له  كوردستاندا ده گوزه رێت

;
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زمانی ستاندارد له  ناوه وه ی واڵتدا به كاربهێنرێن، 
بۆ ده ره وه ی واڵت ده بێته  كێشه ، چونكه  بۆ واڵتانی 
جیهان ده بێته  گرفت و كێشه  له به رئه وه ی ناكرێت 
و  كێشه   گه لێك  و  وه ربگێڕدرێت  دیالێت  دوو 

ئاریشه ی دیكه ی لێده كه وێته وه .  

دهردهگومانوئهفسانهیزمانیئینگلیزی
لهبهشیباشووریكوردستان:

 له  سه ره تای ساالنی 2003 به دواوه  له  به شی 
پارێزگای  له   و  به گشتی  كوردستان  باشووری 
سلێمانی به تایبه تی دیارده ی به كارهێنان و گرنگیدان 
هه موویان  له   به تایبه تی  ئه وروپاییه كان،  زمانه   به  
زیاتر به كارهێنانی زمانی ئینگلیزی له  قوتابخانه  و 
ده ستیپێكردووه ،  ئه هلییه كاندا  و  فه رميی  خوێندنگه  
ئه م دیارده یه ش پاشماوه ی بیر و كاریگه ریی زمانی 
ده سه اڵتی بێگانه  و بنده ستی داگیركه ران بووه ، جگه  
له  كۆمه ڵێ: هۆكار و فاكته ری سیاسی و كۆمه اڵیه تی، 
وه ك الوازی باری ده روونی و خۆبه كه م زانین و بێ 
ئاگایی له  زانستی زمان و گرفته كانی به كارهێنانی 
نه ته وه   له   وا  ڕوانگه یه وه   له م  دووه م،  زمانی 
ژێرده سته  خاوه ن زمانه  ڕه سه نه كان گه یه نراوه ، كه  
زمانه كه یان زمانی ناوخێزانی خۆیان و ناو ماڵه  و 
له  پرۆسه ی  نییه ، كه   ئاسته  زمانییه دا  توانا و  له و 

په روه رده  و قێركردندا به كاربهێنرێت. 
ئه و ده رده گومانه  كوشنده یه   بۆ ڕه واندنه وه ی   
له م  زمان  زانستی  ڕاستی  ڕووی  ده رخستنی  و 
توێژینه وه یه دا، به  چه ند خاڵێك و به كورتی كۆمه ڵێك 
ئه ژماره یی،  و  ئامار  و  داتا  به پێی  زانیاری گشتی، 
ده خرێنه   زانیارییه كان  له سه ر  لێدواندا  له گه ڵ 

به رچاوی خوێنه ران:
له   باو   تێگه یشتنی   خراپ  بارودۆخێكی   .1
باشووری كوردستاندا هه یه  و واده زانرێت زمانی 
ئینگلیزی، وه ك زمانی دووه م فاكته رێكی سه ره كی 
وه رگرتنی  و  فێربوون  بۆ  گرنگه   و  كاریگه ر  و 
و  زانستيی  بابه ته   و  كه ره سته   ناوی  زانست، 

به  زمانی  ته نیا  واتایان  ته كنه لۆجییه كان چه مك و 
بیرو  ئه م  ده بێته وه .  ڕوون  و  دیار  ئینگلیزی 
زیاتر  )وهم(  و  ده رده گومان  له   جگه   بۆچوونانه  
نییه   زانستی  توێژینه وه یه كی  نییه !   دیكه   شتێكی 

ئه وه ی سه لماندبێت، كه :
أ-   زمانی دایك توانای گه یاندن و فێربوونی 
گه لێك  به پێچه وانه وه ،  به ڵكو  نییه ،  زانسته كانی 
زمانی  ده یسه لمێنن  كه   هه یه   زانستی  توێژینه وه ی 
دایك باشتره  له  زمانی بێگانه ،  بۆ ئه و پرۆسه یه . 

ب – ئه گه ر واگومان ببرێت زمانێكی دیاریكراو 
بۆ  بێت  زمان  باشترین  به نموونه (  )ئینگلیزی 
وه رگرتن و فێربوونی زانست....، ئه وا چین و ژاپۆن 
ڕاستییه یان  ئه و  پێچه وانه ى  له مڕۆدا  ڕوسیا....  و 

سه لماندووه .
پ – به تایبه ت له  زانستی پزیشكیدا، و كاركردن 
زمانێكی  هه ر  دایك،  زمانی  له   جگه   بواره دا،  له و 
مه ترسیداره   به ڵكو  به خشه ،  زیان  نه ك  بێگانه  

)وه رگێڕان، به نموونه (.  
هه وڵه   بیرۆكه  و  ئه و  نه گه تیڤه كانی  ئه نجامه    .2
نا سه ركه وتووانه ، له سه ر زمانی دایك، ده بنه  هۆی  
دواخستنی زمان و زمانی زانست و الوازی كه سێتی 
كه سێتی  چونكه   زمانه كه یدا،  به كارهێنانی  له   كورد 
تاك له  قسه كردن و ده ربڕینی بیر و  هێزو توانای 
دواندن )بێژه ریی(دا به  زمانی دایك دروست ده بێت 
و هه رگیز به  زمانی دووه م دروست نابێت. هه میشه  
مرۆ بیركردنه وه ی به  زمانی دایكی ده بێت، له  كاری 
سیحری  و  هێز  كۆبونه وه دا  و  كۆڕ  و  مێدیایی 
 Platform، Tribune زمانپاراویی وتاربێژ، گرنگی
ده رده كه وێت )نموونه ی كه سایه تی و  وناوداره كانی 
جیهان هه موو دیپلۆماتێك(، چونكه  ئه وه  ته نیا زمانی 

دایكه  كه سێتی و شكۆمه ندیی تاك دروستده كات.
بێگانه ،  زمانی  به كارهێنانی  و  فێربوون    -3
بۆ  نابه خشێت!  بوون  نه ته وه   به   واتای  و  چه مك 
نموونه  ئینگلیزه كان ده ڵێن: هه موو ئینگلیزیی زانێك 
ئینگلیز نییه ! )ده كرێت به ریتانیبێت، به اڵم نابیت به  
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له ڕووی  مرۆ  ناكرێت  دیكه   به واتایه كی  ئینگلیز(، 
و  بێت  نه ته وه یه ك  به   سه ر  ڕه گه زه وه    و  نه ژاد 

زمانه كه ی سه ر به  زمانی نه ته وه یه كی دیكه  بێت. 
له   بیرۆكه یه ی  ئه و  دیكه وه ،  4-له الیه كی 
هه ڵه   به    Multi Language فره زمانیدایه  
لێكدانه وه ی بۆ كراوه ، له ڕاستیدا ئه مڕۆ له  جیهاندا 
له  نكۆڵی  و  وایه   پێویستییه ك  وه ك  فره زمانی 
هه رچه نده    ناكرێت،  ئینگلیزی  زمانی   پێویستی 
كه سایه تی  و  كه س  ئه وه نده   بزانیت،  زیاتر  زمانی 
دیكه یت، به اڵم  نابێت  فره زمانی، ببێته  هۆكارێك 
بۆ الوازی زمانی نه ته وه یی، یان له ناوبردنی، وه ك 
ده بێت  به ڵكو  ده گوزه رێت،  كوردستاندا  له   ئێستا 
ته ك زمانی  له   ده بێت  بێت،  پێشكه وتنیدا  له پێناوی 
دایكدا دوو، یان زیاتر له  زمانێكی بێگانه  بخوێنرێت، 

وه ك له  زۆربه ی واڵته  پێشكه وتووه كاندا هه یه .
كه سێتی  له سه ر  كاریگه ر  و  5- خاڵێكی گرنگ 
دووه مدا،  زمانی  به كارهێنانی  له   كورد،  تاكی 
وه النانی زمانی دایكه ، چونكه  زمانی بێگانه  كه سێتی 
مندااڵن  الی  به تایبه ت  ده مرێنێت،  تاك  شكۆی  و 
به بێ  كه  ئه و  ده كات،  دروست  ال  وای  هه ستێكی 
زمانی دووه م كه سێكی ته واو نییه ! یان كه سایه تی 

كامڵ و ته واو نییه . 
6- جیهانگیری، Global یان به  جیهانی بوون، 
زانیارییه كی باو و هه ڵه  له ناودا هه یه ، ئه ویش ئه وه یه  
جیهانی  سه رانسه ری  ئینگلیزی  زمانی  ده ڵێن  كه  
له  جیهاندا  داگیركردووه   و ژماره ی قسه پێكه رانی 
له الیه ن  سه رژمێرییه ك  هیچ  له ڕاستیدا  زۆره . 
ده زگایه كی زانستییه وه  نییه  ئه وه ی سه لماندبێت، كه  
ژماره ی )ئینگلیز زمان( زۆرینه بن. پێچه وانه كه ی و 
ئیسپانی،  ڕووسی،  ژاپۆنی،  )چینی،  به وه   به رامبه ر 
نه بن  زیاتر  له و  ئه گه ر  ژماره   به   هیندی....هتد(، 
ئاسانی  بۆ  بگوترێت  ده كرێت  به اڵم  نین،  كه متر 
له یه كگه یشتن له  دونیای ده ره وه دا زمانێكی ئاسانه 
 و به  سانایی ده كرێت لێكتێگه یشتن و كاری ڕۆژانه ی 
و  گه شتوگوزار  له   به تایبه تی  بدرێت،  ئه نجام  پێ 

پێوه ندییه  خێرا و كاتییه كاندا  كاری پێڕایی ده كرێت. 
به   ئاماری  زانیاری  كۆمه ڵێك  لێره دا  ڕووه وه   له م 

داتای به ڵگه داره وه  ده خرێته به ر دیدی خوێنه ران.

زمانیفهڕهنسیوههندێكزانیاری:
و  فه رميی  داموده زگایه كی  فه ڕه نسا،  1-له  
ئه كادیميی  به شێوه یه كی  كه   هه یه ،  ده سه اڵتدار 
ده كات،  فه ڕه نسی  زمانی  له سه ر  كار  زانستی  و 
به ناوی)سكرتارییه تی ده وڵه ت بۆ زمان و كلتووری 
وه زاره تدایه ،  ئاستی  له   ده زگایه   ئه م  فه ڕه نسی(، 
هه ر گۆڕانكارییه ك و گه شه  و كۆڵينه وه یه ك، له هه ر 
ئاستێكی زمانی فه ڕه نسیدا بكرێت، ته نیا ئه م ده زگا 
ڕوونكردنه وه ی  به رپرسیاره  و  لێی  ئه كادیمییه  

پێویستی له سه ر باڵوده كاته وه .
2 له  فه ڕه نسا ڕێكخراوێك هه یه  به ناوی 

   )International Organisation La Francophonies(
 57 فه ره نكۆفۆنی( ،  نێونه ته وه یی  ڕێكخراوی 
ده وڵه ت تێدا به شدارن و 22 ده وڵه ت تێدا چاودێرن.
فه ڕه نسی  زمانی  واڵتدا  نزیكه ی)10(  3-له  
لۆكسمبۆرگ،  به لجیكا)به ڵگن(،  به كارده هێنرێت: 
جه زائیر،  سه نگاپورا،  مالی،  كه نه دا،  سویسرا، 

سینیگال، و سێ دوورگه ی فه ڕه نسی.
4-زیاتر له  270 ملیون كه س قسه ی پێده كه ن.

زمانه كانی  له سه ر  زۆری  كاریگه رییه كی   -5
ئه ده بدا،  و  هونه ر  له   به تایبه ت  هه یه ،  جیهان 
گه لێك وشه  و زاره وه ى فه ڕه نسی هه ن، نه ك له م 
سه رده مه دا، به ڵكو له  كۆنه وه  تێكه اڵوی زمانه كانی 
دیكه  بوون، به تایبه تی  له ناو زمانه  ڕۆژهه اڵتییه كاندا 

ده بینرێن وه ك شه مه ندوفێر.  

زمانیئیسپانیوههندێكزانیاری:
• زمانی ئیسپانی   زیاتر له  20 واڵت قسه ی پێدكرێت. 
وه ك ئیسپانیا، مه كسیك، ئه رجه نتین، فه نزه وێال، كوبا 

و هه ندێ  له  واڵتانی ئه مه ریكای باشوور.
• زیاتر له  470 ملیۆن كه س وه ك زمانی دایك 
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قسه ی  دووه م  زمانی  وه ك  كه س  ملیۆن   100 و 

پێده كه ن.
• له م سه رده مه دا زمانی  فه رمی واڵتێكه ، كه  به  
واڵتی وه رزش له  جیهاندا ناسراوه ، به تایبه تی الی 
گه شتیاران،  له   زۆر  ژماره یه كی  سااڵنه   گه نجان، 
واڵته   له و  ڕوو  یارییه كان  بینینی  بۆ  به تایبه تی 
واڵتدا  زۆر  له   فاكته ره وه ،  ئه م  به هۆی  ده كه ن، 
زمانی ئیسپانی وه ك  زمانی دووه م ده خوێنرێت و 

كۆرسی فێربوونی بۆ ده كرێته وه .
• كاریگه ری داناوه  له سه ر زۆر زمانی جیهان، 
له  بواری جیاجیادا وشه  و زاراوه  و ناوی شت و 

كه لوپه لی یاريی و وه رزش و....هتد. 

زمانیئهڵمانیوههندێكزانیاری:
داموده زگایه كی  خاوه نی  ئه ڵمانی  زمانی   •
 ،)Duden( دودن  به ناوی  ده سه اڵتداره ،  و  فه رميی 
كه  له  ساڵی 1880 وه  دانراوه  و حكومه تی ئه ڵمانیای 
فیدراڵ له ڕووی دارایی و فه رمییه وه  به ڕێوه ی ده بات.  
• زمانی ئه ڵمانی له   9 واڵتدا به كارده هێنرێت، 
و  دایك  زمانی  وه ك  كه س،  ملیۆن   95 له   زیاتر 
دووه م  زمانی  وه ك  كه س  ملیۆن   100 نزیكه ی 

قسه ی پێده كه ن.
ستاندارد  زمانی  وه ك  فیدراڵیدا  هه رێمی   16 له    •
به كاردێت و گه لێك دیالێكت و شێوه زاری ناوچه یی هه یه .
• كاریگه رییه كی دیاری هه یه  له سه ر زمانه كانی 
زانسته   زاراوه ی  و  وشه   زۆر  و   ده وروبه ريی 
ناو  ئه ڵمانییه وه  چونه ته   زمانی  له   ته كنۆلۆجیه كان 

گه لێك له  زمانه كانی جیهانه وه .  
میتۆدی فێركردنی زمانی بێگانه :

له   بێگانه   زمانی  فێركردنی  میتۆدی  و  ڕێباز 
كوردستاندا، به شێوه یه كی زانستی ئه وتۆ نییه ، كه  
زمانه كه   فێری  گرفت  بێ  و  به باشی  كورد  تاكى 
نه كه وێته وه ،  لێ  الوه كی  ده رهاویشته ی  و  ببێ 
به ڵكو به پێچه وانه وه  له  وانه  زمانییه كان وخوله كانی 
نه گه تیفانه   وخاڵه   تێبینی  زماندا،ئه م  فێركردنی 

به دیده كرێن. 
أ-  ئامانج له  فێركردنی زمان، له الیه ن داموده زگا 
فێركاريی  به مه به ستی  به ته نیا  زانستییه كانه وه ، 
به   زۆریان  زۆربه ی  به ڵكو  نییه ،  په روه رده یی  و 
ئه جێندایه كی تایبه ت كار له  پشته وه ی پرۆسه كه  ده كه ن 
وه ك مه به ستی: سیاسی، زانستی، ئابووری، گشتی....

ب - ڕۆڵی مامۆستا: له  خوێندنگه ، یان كۆرسی 
پێویسته   ئه زموون،  كارامه یی  له   جگه   زمان، 
مامۆستای فێركار زمانی سه ر به و زمانه  بێت، كه  

وه ك وانه ی فێركاری پێشكه شی ده كات. 
زانستی  و  فه رميی  داموده زگایه كی   - پ 
پرۆفیشناڵ  فێركاری  پرۆگرامێكی  یان  تۆكمه  
تاوه كو  نییه ،  زانكۆدا  پێش  خوێندنگه كانی  له  
زمانی  و  دایك  زمانی  به   قسه كه ر  خوێنكارێكی  

دیكه ی دووه م بنێرێته  ناو زانكۆكان.

سهرچاوهوكانگایزانیارییهكان

-The Cambridge Encyclopedia of LanguageDavid Crystal..
-WWW.Duden.de.ـ  
-Indogermanisch und andere sprach familien.ـ
-Ursprachen Von sprachfamilie.ـ
-The spanish Language Situation in the world., don Q.ـ
-List of English word of spanish origin.- wikipe.ـ
-Chinese Language , the free encyclopedia.ـ 
David Crystal: Die Cambridge EnzyklopadieStefan 

Rohrich,Ariane Bockler und Manfred Jansen. 
Campus Verlag

- د.محه مه د مه حوی: زمان و زانستی زمان، به رگی 
یه كه م، سلێمانی، 2001.

قسه كه ری  كه سێتی  قادر،  عومه ر  د.كاروان   -
ڕه سه ن له  نێوان ئه فسانه  و زانستدا.
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زمانی كوردی به پێی پێشكه وتنی زه مه ن به ره و دواوه  ده گه ڕێته وه ، سااڵنی هه شتا و 

حه فتاكان ئه م زمانه  باشرت به ره و پێش ده چوو، ئه مه  بۆچوونی هێندێك له  زمانزانانی كورده ، 

به اڵم بۆچوونێكی دیكه  ده ڵێ: زمان و ڕێنووسی كوردی ئێستا له وپه ڕی گه شه كردندایه  و 

مه ترسی له سه ر نه ماوه . بۆئه وه ی له  ورده كاری ئه م باسه  تێ بگه ین به باشامن زانی ئه م 

دیامنه یه  له  گه ڵ به رێز مامۆستا فه همی ساز بكه ین. 

ئاماده كردىن: حەیدەر عەبدوڵاڵ 

فه همی كاكه یی: 

زمـانێکـی کـــوردیی سـتاندارد 
بـۆ هەموو کـوردســتان وەک 
خەونێکی وەنەوشەیی وایە!
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هەرە  زمانە  لە  یەکێکە  کوردى  زمانى   +
دێرینەکانى دنیا، بەاڵم وەک  ئاشکرایە تاکو ئێستا 
لەسەر پێى خۆى نەوەستاوە، بە دەربڕینێکى دیکە 
نەیتوانیوە بگاتە ڕیزى زمانە زیندووەکانى جیهان، 

بۆ؟ 
زیندووەکانی جیهان  زمانە  لە  مەبەست  نازانم 
زمانێک  هەر  شتێک  هەموو  لە  بەر  جارێ  چییە، 
ئەمڕۆکە  و  زیندووە  زمانێکی  بکرێت  پێ  قسەی 
کە  جیهاندا  لە  هەیە  زمان  هەزار  شەش  نزیکەی 
نیوەیان  نزیکەی  لەمانە  دەکرێت،  پێ  قسەیان 
هەڕەشە فەوتانیان لەسەرە و ڕەنگە تا چل ساڵێکی 
دیکە لەناو بچن، بەاڵم زمانی کوردی یەکێک نییە 
لەو زمانانەی هەڕەشەی لەناوچوونیان لەسەر بێت. 
بەخۆشحاڵییەوە دەڵێم زمانی کوردی لە ڕیزی سەد 
سی  تەنێ  کورد  ئەگەر  دونیایە،  گەورەی  زمانی 
نێوان  دەکەوێتە  کوردی  زمانی  ئەوە  بێت  ملیۆن 
ژمارە چل و چلوپێنجەوە لە زنجیرەی سەد زمانی 
گەورەی جیهان. زمانی کوردی نە ئێستا و نە لە 
فەوتانی  مەترسییەکی  هیچ  دووردا  داهاتوویەکی 
پرسیارەکە  لە  مەبەست  ئەگەر  بەاڵم  نییە.  لەسەر 
ئەوە بێت کە بۆچی زمانی کوردی نەگەیشتووەتە 
کە  لەبەرئەوەیە  ئەمە  جیهانییەکان،  زمانە  ڕیزی 
بۆئەوەی  نییە.  تێدا  بەجیهانیبوونی  هەلومەرجی 
ڕۆڵێکی  پێویستە:  جیهانی،  زمانێکی  ببێتە  زمانێک 
نیودەوڵەتیدا،  سیاسەتی  لە  هەبێت  کاریگەری 
گەالندا  نێوان  لە  هەبێت،  جیهانیی  بەرباڵوییەکی 
بەکاربهێنرێت و قسەکەری زۆر بێت. بۆیە دەکرێت 
بگوترێت لەو چوار مەرجانەی باسمان کردن زمانی 
کوردی تەنێ لە یەکێکیان بەهرەدارە، ئەویش زۆری 
بگوترێت  دەکرێت  ڕووانگەیەوە  لەم  قسەکەرانی. 
بەاڵم  زیندووە،  و  گەورە  زمانێکی  کوردی  زمانی 

جیهانی نییە. 
+ هێندێ لە نووسەر و زمانزانان پێیانوایە زمانى 

کوردى ئێستا لەوپەڕى الوازیدایە، بەبۆچوونى تۆ 
هۆکار چییە؟ چارەسەر چییە؟

من وای بۆ دەچم کە ئێمە لێرەدا باسی ڕەوشی 
دەکەین،  کوردستاندا  هەرێمی  لە  کوردی  زمانی 
بۆچوونی  چوارچێوەیەدا  لەو  دەدەم  هەوڵ  بۆیە 
خۆم بێژم. دیارە ئەو نووسەر و زمانزانە هێژایانە 
پێموایە ئەمڕۆکە زمانی  بەڵگەی خۆیان هەیە. من 
گەورە  بێسەروبەرییەکی  و  پاشاگەردانی  کوردی 
خەمساردییەکی  لەالیەکەوە  دەبینێت،  خۆیەوە  بە 
زۆر هەیە سەبارەت بە زمانی کوردی هەم لەالیەن 
دەسەاڵت و دامودەزگا پەیوەندارەکانەوە، هەمیش 
ئەو  سایەی  لە  ئەمڕۆ  کوردەوە.  تاکی  لەالیەن 
ئازادییەوە کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە ئەوەی 
بایەخی پێ نەدرێت زمانی کوردییە. کاتی خۆی کە 
زمانی کوردی ڕەقیبی بەسەرەوە هەبوو، دامودەزگا 
مامۆستایان،  نووسەران،  زەمانەوانییەکان، 
خوێنەران و خەڵکی دیکەش گرنگییەکی زۆریان بە 
زمان دەدا، هەنگین خەڵک پێیانوا بوو لەدەستدانی 
زمانی کوردی دەبێتە هۆی لەدەستدانی ناسنامەی 
بڵێێت ڕاستە، کەچی  تا  کوردی، کە ئەم بۆچوونە 
نادات، هەم  ئەمڕۆکە کەس گرنگی بەو مەسەلەیە 
ئەو  پەیوەندارەکان  دامودەزگا  هەم  و  دەسەاڵت 
منە،  ناسنامەی  من  زمانی  دەڵێت:  کە  دروشمەی 
بەرز نانرخێنن. چونکە کوردستان ئەمڕۆکە ئازادە 
ناسنامەی  کورد  تاکی  ئیدی  پێیانوابێت  ڕەنگە   و 
بڵێیت  تا  لێکدانەوەیە  ئەم  نادات،  لەدەست  خۆی 
کاتی  هێندەی  کوردی  زمانی  پاراستنی  هەڵەیە. 
مەترسیی  خۆی  کاتی  هێندەی  بوو،  گرنگ  خۆی 
سەردەمە  ئەو  هێندەی  دە  ئەمڕۆ  بوو،  لەسەر 
گرنگە و مەترسیشی لەسەرە. ئێمە ئەگەر بمانەوێت 
ئێستاوە  لە  هەر  دەبێت  دابمەزرێنین  دەوڵەتێک 
ئامادەکارییانە  لەو  یەکێک  بکەین.  حازری  خۆمان 
دەگرێتەوە  الیەنێک  چەند  کە  زمان،  بە  گرنگیدانە 
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ڕەنگە لە پرسیارەکانی تردا جێگەیان ببێتەوە. 
زۆريی  الوازییە،  ئەو  دیکەی  هۆیەکی  ڕەنگە 
ڕاگەیاندندا،  و  چاپەمەنی  بواری  لە  بێت  بۆری  و 
ئەمڕۆکە  ئەلکترۆنییەوە.  و  بیستراوە  و  بینراو  بە 
سایتێک  خۆی  بۆ  دەتوانێت  بیەوێت  هەرکەسە 
دەربێنێت،  گۆڤارێک  یان  ڕۆژنامە  بکاتەوە، 
ڕادیۆیەک  و  کۆدەبنەوە  بەیەکەوە  کەس  چوار 
الیەنێک  و  ڕێکخراو  و  حیزب  هەر  دادەمەزرێنن، 
خۆی  بۆ  تەلەفیزیۆنی  کەناڵێکی  و  هەڵدەستێت 
دەکاتەوە، ئەمەیە کە پێی دەڵێن: زۆريی و بۆری. 
سەدان  هەموو  ئەو  دەتوانێت  کێ  حاڵەتەدا  لەم 
ڕۆژنامە و باڵوکراوە و دەیان ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنە 
بخاتە ژێر چاودێریی زمانەوانییەوە؟ تا ئێوارە پێیان 
بڵێ: کاکە گیان دوو دانە واو لە سەرەتای وشەدا 
نایەت، کەس گوێت لێ ناکرێت و ڕەنگە بڵێن: ئێمە 
تا ئێستا وامان کردووە، بووە و ڕۆیشتووە، پێیان 
دەڵێیت: ئاخر پیتی بزوێن لە سەرەتای وشەدا بێ 
تەقەی  ئەو  کەچی  نایەت،  کورسی  هەمزەی سەر 
چەند  کوردی  ئەلفبێی  نازانێت  و  دێت  سەری 
بزوێنی تێدایە، ڕەنگە هەر نەشزانێت ئەم ئەلفبێیەی 
ئێمە بریتییە لە چەند پیت. ئەمە بەڕاستی کارەساتە. 
کە  زمانەوانی  ناوەندێکی  هەبوونی  پێموایە  من 
خاوەن  بکات،  کوردی  زمانی  ڕەوشی  چاودێریی 
دەسەاڵت و کاریگەر بێت، بەمەبەستی هەوڵدان بۆ 

چارەسەرکردنی ئەم ڕەوشە، گەلێک گرنگە.
سااڵنە  نییە  ئەوە  ئەی  بڵێت:  کەسێک  ڕەنگە 
کۆنفرانسی زمان دەگیرێت؟ هەنگین دەبێت منیش 
بپرسم: ئەدی لۆ حاڵی زمانی کوردی هێندە شڕە؟ 
کێن ئەوانەی کۆنفرانس دەگرن؟ بانگ دەکرێن بۆ 
کۆنفرانس؟ چ پێشنیاز و بڕیارگەلێک دەدەن؟ کوانێ 
بەدوواداچوونیان؟ کوا بەرهەمی کۆنفرانسەکانیان؟ 
بە  کوردستان  لە  شتێک  هەموو  ئەمڕۆکە 

شتێک  هەموو  هەربۆیەش  کراوە،  سیاسەت 
و  زمان  لەوانەش  یەکێک  چووە،  بەسیاسەت 
بانگ  ئەوانەی  دەبینیت،  تۆ  زمانە.  کۆنفرانسەکانی 
ئەساسێکی  لەسەر  کۆنفرانسانە  ئەو  دەکرێنە 
ناکرێن  بانگیش  ئەوانەی  دەکرێن،  بانگ  سیاسی 
هەر لەسەر ئەساسێکی سیاسی بانگ ناکرێن. بۆیە 
جیاکردنەوەی زمان لە سیاسەتەوە، جیا کردنەوەی 
ڕاگەیاندن لە سیاسەتەوە، جیاکردنەوەی قوتابخانە 
دیکەش،  جیاکردنەوەی  چەندین  و  لە سیاسەتەوە 

زۆر گرنگن.
باشوور  کوردستانى  لە  کوردى  ڕێنووسى   +
چەند  نموونە:  بە  وەرگرتووە،   ڕێڕەوى  چەندان 
ئەوەى  و  زیادە  پێ  )واو(یان  جووت  دەزگایەک 
و  دەزگا  چەند  دەدەن.  الى  بنووسێ  بۆشیان 
باڵوکراوەیەکیش پێیانوایە نەنووسینى دوو )واو( و 
دوو)یـ(، جۆرێکە لە بێئاگایى لە ڕێنووس، هێندکیش 
پێیانوایە  و  سەریاندێ  تەقەى  سێیەمن  تاقمى  کە 
کوردى  زمانى  بە  سوود  هیچ  باسانە  جۆرە  ئەم 

ناگەیەنن، ئەى بۆچوونى تۆ لەم بارە چییە؟
کێشەیەکی  کوردستاندا  لە  ڕێنووس  کێشەی 
گەورە و مەترسیدارە، بە هەڵە نووسین تێگەیشتنی 
هەڵەیە  تێگەیشتنە  ئەو  دەکەوێتەوە،  لێ  هەڵەی 
خراپی  زۆر  دەرئەنجامی  ڕەنگە  خۆیدا  لە  خۆی 
کردن،  باست  گرووپەی  سێ  لەو  بکەوێتەوە.  لێ 
ئەوانە  چونکە  دژوارە،  زۆر  سێیەم  گرووپی 
بێئاگایانە کەوتوونەتە ناو بواری زمانی کوردییەوە، 
هەرچۆنێک  دووەمن  و  یەکەم  گرووپی  هەرچی 
بێت لەوە دەچێت بیانەوێت گفتوگۆ بکەن و ڕەنگە 
هەبێت،  خۆیان  بۆچوونەکانی  بۆ  بەڵگەشیان 
یاسای  ڕێنووس  سێیەم.  گرووپی  نەک  بەاڵم 
بەڵگەنەویستن  یاسایانە  لەو  هەندێک  هەیە،  خۆی 
لەپاڵ  بسەلمێنرێن،  پێویستە  هەندێکیشیان  و 
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لەسەر  زمانناسان  هەیە  وایە  جاری  ئەمانەدا 
دەستەواژەیەک  یان  وشەیەک  نووسینی  چۆنیەتی 
کێشەی  ئەم  یاسا.  بە  دەبێت  ئیدی  و  ڕێکدەکەون 
زمانی  سەرگەردانییەی  لەو  بەشێکە  ڕێنووسە 
دەزگایانەی  ئەو  پێموایە  من  تێیکەوتووە.  کوردی 
لە کوردستاندا ڕه چاوی ڕاستنووسی دەکەن زۆر 
و  پەخش  دەزگای  بگوترێت  دەکرێت  بن،  کەم 
باڵوکردنەوەی ئاراس یەکێک بێت لەوانە هەروەها 
نووسەران  زۆربەی  ئەمڕۆکە  سەردەم.  دەزگای 
نەزانییەوە  لە  هەندێک  و  زانایییەوە  لە  هەندێکیان 
هەیە.  باڵوکردنەوەدا  دەزگاکانی  لەگەڵ  کێشەیان 
لە وشەی  پێشوودا  لە ڕستەکەی  دەبینیت من  تۆ 
)زانایییەوە(دا سێ دانە پیتی )ی(م بە دوای یەکدا 
هەڵەی  ئەوە  پێیوابێت  پیتچینێک  ڕەنگە  نووسیوە، 
هەڵە  ئەمە  بەاڵم  البدات،  دانەیەکیان  و  بێت  چاپ 
نییە، خۆی سێ دانە )ی( بە دوای یەکدا دێت، ئەگەر 
دانە  سێ  کاتێ  ئەوەی  لەسەر  هەبێت  ڕێکەوتنێک 
ئەو  البدرێت،  یەکێکیان  هاتن  یەکدا  دوای  بە  )ی( 
کاتە دەبێت هەموومان دوای ئەو ڕێسایە بکەوین. 
بۆچی سێ دانە )ی( بە دوای یەکدا هاتووە؟ چونکە 
وشەی زانایی خۆی دوو دانە )ی(ی هەیە، لەگەڵ 
سێ  دەبێتە  سەری  دەخرێتە  کە  )یەوە(  پاشگری 
دانە، هەندێک بەمشێوەیە دەینووسن: زانایی یەوە، 
بەاڵم ئەمە هەڵەیە و نابێت وشەکە کەرت بکرێت، 
لەوێدا  ئا  بنووسرێت،  یەکەوە  بەدەم  بەڵکو دەبێت 
هەندێک نووسەر پێیان ناشیرینە سێ دانە )ی( بە 
الدەبەن،  یەکێکیان  بۆیە  بنووسرێت،  یەکدا  دوای 
وشەیە  ئەو  ئێمە  ئەگەر  هەڵەیە.  ئەمەشیان  بەاڵم 
دابەش بکەین بەسەر بڕگەدا، دەبینین ئەم بڕگانەی 
بڕگە،  پێنج  واتە  زا/نا/یی/یە/وە،  دەردەچێت:  لێ 
بەگوێرەی ژمارەی بزوێنەکانی ناو وشەکە کە پێنج 
بزوێنن. ئەم وشەیە کە بە پیتی التینی بینووسیت 
لە  ناکەوێت یەکێک  هەرگیز بواری ئەوەت دەست 

بە هیچ شێوەیەک ئەوە 
ناسەلمێنم  کە بەکارهێنانی 

ئەلفبێی کوردی/التینی 
ڕووخسارێکی سەردەمییانە بە 

زمانی کوردی ببەخشێت. 

ڕاستە ئێمە هەندێك 
کێشەمان لەگەڵ ئەلفبێی 

کوردی/عەرەبیدا هەیە، بەاڵم 
ئەو کێشانە زۆر کەمترن بە 

بەراوردکردن لەگەڵ کێشەکانی 
نووسینی کوردی بە ئەلفبێی 

کوردی/التینی.

بۆئەوەی زمانێک ببێتە 
زمانێکی جیهانی، پێویستە: 
ڕۆڵێکی کاریگەری هەبێت 

لە سیاسەتی نیودەوڵەتیدا، 
بەرباڵوییەکی جیهانیی 

هەبێت، لە نێوان گەالندا 
بەکاربهێنرێت و قسەکەری 

زۆر بێت.
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)ی(یەکان ال بدەیت. تەماشا بکە، وشەکە بە التینی 
ئاوا دەنووسرێت: Zanayîyewe، بەکەرتکراوی: 

we/ye/yî/na/Za
التینی  بە  ناوەڕاست  )ی(یەی  دانە  سێ  ئەو 
ئەمانەن )yîy( دوو دانەیان نەبزوێنن و یەکێکیان 
)ی( لەم  کام  ئەمەیە:  لێرەدا  پرسیار  بزوێنە، 
ئەوەی  یان  نەبزوێنەکان  لە  یەکێک  البدەین؟  یانە 
بزوێنە؟ هەر کامیان البدەین هەڵەیە. بەر لە هەموو 
شتێک وشەکەمان پێ ناکرێتە بڕگە و دوای ئەوەش 
دوو دانە بزوێن بە دووی یەکدا دێن کە ئەمەشیان 
نادەنێ.  ڕێگای  کوردی  ڕێنووسی  یاساکانی 
)ی(  دوو  و  )و(  دوو  نووسینی  پێیانوایە  ئەوانەی 
جۆرێکە لە بێئاگایی لە ڕێنووس بێگومان بێئاگایانە 
ئەم قسەیە دەکەن. بۆیە گرنگە ئەو کەسانەی لەو 
بارهێنانی  کۆرسی  بخرێنە  دەکەن  کار  بوارەدا 
زمانی کوردییەوە، هەروەها دەزگاکانی ڕاگەیاندن 
زمانەوانێکیان  چەند  باڵوکردنەوەی  و  پەخش  و 
هەبێت بۆ پێداچوونەوەی بابەت و گۆڤار و ڕۆژنامە 

و کتێب بەر لە باڵوکردنەوەیان.
زمانی  مامۆستایانی  لەگەڵ  دانیشتنێکدا  لە 
گوێم  سوێد،  لە  )یۆتەبۆری(  شاری  لە  کوردی 
کتێبی  بە  سەبارەت  دەگرت  تێبینییەکانیان  لە 
کردووە،  ئامادەم  من  کە  )کوردی2(  خوێندنەوەی 
باشیان  تێبینیی  کۆمەڵێ  بەڕێزانە  مامۆستا  ئەو 
هەبوو، بەاڵم هی واش هەبوون دەبوایە بەڵگەیان 
نووسراوە،  کتێبەکەدا  لە  ئەوی  کە  بهێنمەوە  بۆ 
دوو  ئەم  لەسەر  تێبینییان  نموونە  بۆ  ڕاستە. 

ڕستەیە هەبوو:
مێشوولەکە چیی بە فیلەکە گوت؟

وەاڵمی فیلەکە چی بوو؟
دانە  دوو  بە  جارێکیان  )چی(  وشەی  بۆچی 
)ی( و جارێکیشیان بەیەک دانە نووسراوە؟ دەبێت 

ئەوەی یەکەم هەڵە بێت. من تاڕادەیەک دڵنیام ئەگەر 
ئەو دوو ڕستەیە بچێتە بەردەم هەر پیتچینێک لە 
کوردستاندا، یەک دانە لە )ی(یەکانی وشەی )چیی( 
)ی(ی  دووەم  )ی(ی  هەڵەیە،  ئەمە  بەاڵم  الدەبات، 

پەیوەندییە و دەبێت هەبێت.
سۆرانى  وشەى  قوتابخانەکان  مەنهەجى  لە   +
و بادینى تێکەڵ بە یەک کراون، گوایە ئەمە زمانى 
ستاندارد پێکدێنى، ئایا دەکرێ لەسەر ئەم میتۆدە 
بێنینە  یەکگرتوو  زمانێکى  بۆئەوەى  بکەین  کار 

کایەوە؟ 
با ئەو ناولێنانە بەکار نەهێنین، دیارە مەبەستم 
ئەوە  لەسەر  زۆربەمان  کە  بادینییە،  و  سۆرانی 
کرمانجیی  و  کرمانجیی سەروو  بە  ڕێککەوتووین 
ناوەڕاست ناویان ببەین. ئەوەی من ئاگام لێی بێت 
شێوازی  زۆر  فێرکردن  و  پەروەردە  وەزارەتی 
نزیککردنەوەی  لیک  بەمەبەستی  تاقیکردووەتەوە 
موتربەکردنی  کە  سەرەکییە،  زاراوە  دوو  ئەو 
کرمانجیی ناوەڕاست بە وشەگەلێک لە کرمانجیی 
لێرەدا  بەاڵم  شێوازانە،  لەو  بووە  یەکێک  سەروو 
دەمەوێت بڵێم هیچ یەک لەو شێوازانە سەرکەوتنی 
بە دەست نەهێناوە. ئەگەر مەبەست لەم هەنگاوە، 
واتە تێکەڵکردنی هەندێ وشەی زاراوەی کرمانجیی 
سەروو لەگەل کرمانجیی ناوەڕاستدا ئەوە بێت کە 
ئاخێوەرانی ئەو زاراوەیە ڕازی بکرێت و کرمانجیی 
بکەن،  قبووڵ  ستاندارد  زمانی  وەک  ناوەڕاست 
نابن،  ڕازی  بەمە  ئەوان  دەڵێم  یەکسەر  من  ئەوە 
پێویست ناکات بە مێژووی ئەم کێشەیەدا بچێنەوە، 
بکەین  بادا  بە  کۆن  کای  نامانەوێت  لەالیەکەوە 
خوێنەران  زۆربەی  ڕەنگە  تریشەوە  لەالیەکی  و 
لەم  ناکرێت  هەڵبەتە  هەبێت.  کێشەیە  لەم  ئاگایان 
بەڵکو  ال،  یەک  سەر  بخرێتە  خەتاکە  الیەنەوە 
لێرەدا  دەمەوێت  هەربۆیە  دووالیەنەیە.  خەتاکە 
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بەم شێوەیە  بێکەڵکە و  ئەم میتودە  بڵێم:  یەکسەر 

زمانی یەکگرتوو لەدایک نابێت.
لە  توورکى  التینى  ڕێنووسى  چەسپاندنى   +
نییە  جیاتى ڕێنووسى کوردى –عەرەبى، جۆرێک 
لە ستەم لە زمانى کوردى، یان پێشخستنى زمانى 

کوردییە بە ڕووخسارێکى سەردەمیانە؟
کە  ناسەلمێنم   ئەوە  شێوەیەک  هیچ  بە  من 
ئەلفبێی کوردی/التینی ڕووخسارێکی  بەکارهێنانی 
یان  ببەخشێت،  کوردی  زمانی  بە  سەردەمییانە 
بە  گەورەتر  پێشکەوتنی  ئەلفبێیەوە  ئەو  بەهۆی 
واڵتی  هەندێ  و  چین  و  یابان  ببینێت،  خۆیەوە 
دیکەیش لە ڕێزی واڵتە پێشکەوتووەکانی جیهانن، 
لەمەش  جگە  نانووسن.  التینی  ئەلفبێی  بە  بەاڵم 
بەکارهێنانی ئەلفبێی التینی بەڵگەیەک نییە  بۆئەوەی 
لەسەر  لێکۆڵینەوە  ئاسانتر  بتوانن  بیانی  خەڵکی 
زمانی کوردی بکەن، وەک هەندێک پێیانوایە. جارێ 
دەنگێک،  بۆ  ڕەمزێکە  پیت  شتێک  هەموو  لە  بەر 
ئەمە لە گشت ئەلفبێیەکاندا وایە، خودی ئەلفبێیەکە 
گرنگییەکی ئەوتۆی نییە، گرنگییەکە تەنێ لەوەدایە 
ئەو  دەنگەکانی  دەربڕی  پیتەکان  ڕادەیەک  چ  تا 
زمانەن، یان تا چ ڕادەیەک ئەو پیتانە گونجێنراون 
بۆئەوەی دەنگەکانی ئەو زمانەن دەربڕن. لەالیەکی 
بۆماوەیەکی  ئەلفبێیەک  بەکارهێنانی  دیکەوە 
تاڕادەیەک  گرفتەکان  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  درێژ 
کێشەمان  هەندێك  ئێمە  ڕاستە  بکرێن.  چارەسەر 
ئەو  بەاڵم  هەیە،  کوردی/عەرەبیدا  ئەلفبێی  لەگەڵ 
لەگەڵ  بەراوردکردن  بە  کەمترن  زۆر  کێشانە 
کوردی/ ئەلفبێی  بە  کوردی  نووسینی  کێشەکانی 
التینی، کە ڕەنگە لێرەدا بواری ئەوە نەبێت باسی 
هەموو  لەگەڵ  بکرێن.  ئەلفبێ  هەردوو  کێشەکانی 
لە  کورد  نەمانەوێت  یان  بمانەوێت  ئەمانەشدا، 
دەبێت  بەردەوام  نزیکیشدا  داهاتوویەکی  و  ئێستا 
لەوەی بە دوو ئەلفبێ بنووسیت، ئێمە هەرچییەک 

بکەین ناتوانین و ناشکرێت و نابێت داوا لە کوردی 
باکوور بکەین بە ئەلفبێی کوردی/عەرەبی بنووسن، 
بەڵگە زۆرن بۆ ئەم بۆچوونە. ڕەنگە ئەوەی ئێمەی 
کەمێک نیگەران کردبێت ترسی ئەوە بێت ئەلفبێی 
کوردستاندا  باشووری  هەرێمی  لە  کوردی/التینی 
جێ بە ئەلفبێی کوردی/عەرەبی لەق بکات، کە من 

پێموایە ئەم نیگەرانییە لە جێی خۆیدا بێت.
من خۆم هیچ بەڵگەیەکی مەنتقی نابینم بۆ ئەوەی 
ئێمە دەست لە ئەلفبێی کورد/عەرەبی هەڵبگرین و 
هەڵبژێرن،  ئەلفبێی کوردی/التینی  ئەوە  لە جیاتیی 
کەمن  زۆر  ئەلفبێیە  ئەم  کەموکۆڕییەکانی  چونکە 
و دەکرێت چارەسەر بکرێن، من جارێکی دیکەش 
ئەم قسەیەم کردووە کە ئەمە وەک ئەوە وایە تۆ 
پەنجەرەی  دوو  و  دەرگایەک  هەبێت  خانوویەکت 
شکا بێت، لە جیاتی ئەوەی دەرگا و پەنجەرەکان 
خانووەکە  هەموو  و  هەڵسیت  بکەیتەوە  چاک 
دروست  خانوویەک  سەرلەنوێ  و  بڕووخێنیت 
بکەیت و پێتوابێت لەوەی پێشتر باشتر دەبێت، کە 
وا نییە. یانی بە کورتی بێژم: ئێمە بەم شێوەیە سەر 
لە خۆمان دەشێوێنین، سەرباری ئەوەی گەنجینەی 
ئەدەبیی هەزار ساڵەشمان زەرەری بەر دەکەوێت.

+ ڕۆژانە دەیان ئامرازى نوێ دەکەوێتە بازاڕ، 
بە نموونە ئامێر و کەلوپەلەکانى کارەبا نزیکەى بە 
یەک ملیۆن مەزەندە دەکرێن، بۆ ئەمە چى بکەین، 
وشە عەرەبى و ئینگلیزییەکان بێنین و وەریانگێرینە 
ئەسڵى  ناوى  بە  هەر  یان  کوردى  زمانى  سەر 

خۆیانەوە ناویان  ببەین؟
بابەتێکی  و  گرنگ  پرسیارێکی  ئەمە 
ئێمە  بۆ  گرفتی  تەنیا  نە  سەردەمییانەیە، 
کە  دیکەیش  میللەتانی  بە  بەڵکو  دروستکردووە، 
میللەتانەی  ئەو  کێشەی  بەاڵم  نین،  ئینگلیزیئاخێو 
ئێمەی  لە  ئاسانترە  تاڕادەیەک  هەیە  واڵتیان 
هەیە  زمانەوانییان  ئینستیتۆی  نەبێت  هیچ  کورد، 
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کە  کێشانە  جۆرە  بەم  تایبەت  دامودەزگای  یان 
ئێمەی  هەرچی  بکەن،  دەدەن چارەسەریان  هەوڵ 
زۆرتر  کێشەمان  الیەنەوە  لەم  ڕەنگە  کوردین 
سەربەخۆ  واڵتی  نەبوونی  لەبەر  لەالیەکەوە  بێت، 
زمانی کوردی بەپێی پێویست گەشەی نەکردووە، 
لەالیەکی دیکەوە ئێمە ئەوەندە خەمی زمانەکەمان 
کە  دەسەاڵتەیە  ئەو  ئێمە  لە  مەبەستم  ناخۆین، 
لەم  هەیە.  کوردستاندا  باشوری  لە  ئەمڕۆکە 
حاڵەتەدا چی بکرێت باشە؟ من پێموایە چاکە ئەگەر 
هەبێت  بەڕێوەبەرایەتییەکی  کوردی  ئەکادیمیای 
هیچ  هەر  کێشانە،  ئەم جۆرە  چارەسەرکردنی  بۆ 
چارەسەریان  کە  دی  ئەوانی  بەشێکیان،  نەبێت 
ڕەسەنەکەی  وشە  وایە  باشتر  نادۆزرێتەوە  بۆ 
عەرەبی  وشەی  دەبێت  بۆچی  بەکاربهێنین،  خۆی 
بکەین و  وا  باشوور  لە  ئێمە  ئەگەر  بەکاربهێنین؟ 
کوردەکانی ڕۆژهەاڵت فارسییەکەی بەکاربهێنن و 
ئەمە کەی خزمەت  باکوور تورکییەکەی،  ئەوانەی 
بە زمانی کوردی دەکات، با وەک پێشتر چۆنمان 
کردووە لەگەڵ هەندێ ئامراز و کەرەستە ئێستایش 
تەلەفۆن و کۆمپیوتەر  تەلەفۆن هەر  با  بکەین،  وا 
هەر کۆمپیوتەر و مۆبایل هەر مۆبایل بێت، من وام 

پێ باشترە.
+ زاراوەسازى کارى کێییە؟ ئایا تاک دەتوانێ 
زاروەیەکى نوێ لە کوردییدا دابێنێت، یان داتاشێت؟ 
بەوەی  پەیوەندیی  پرسیارە  ئەم  هەڵبەتە 
خۆیدا  لە  خۆی  زاراوەسازی  هەیە.  پێشەوە 
من  بکرێت،  لەسەر  قسەی  دەبێت  و  بابەتێکە 
زاراوەسازی  شێوەکانی  و  جۆر  نامەوێت  لێرەدا 
زاراوەسازی  بڵێم  دەتوانم  بکەم.  باس  درێژی  بە 
وەرگرتن،  یان  دانان،  یان  دۆزینەوە،  لە  بریتییە 
دێنە  یان کورداندنی وشەگەلێک کە  داتاشین،  یان 
گەشەسەندنی  حوکمی  بە  کوردییەوە  زمانی  ناو 

الیەنە جۆربەجۆرەکانی ژیان. وا ڕێکدەکەوێت کە 
ئامێرێکی تازە دروست دەکرێت و هەندێک پێیانوایە 
ئەو  ناوی  بۆ  چارەسەرێک  دانیشین  ئێمە  دەبێت 
بنێین،  لێ  ناوێکی کوردیی  ئایا  بدۆزینەوە  وشەیە 
کوردی،  بکەینە  تەرجەمە  خۆی  وەک  ناوەکە  یان 
هەروەک  یان  داتاشین  بۆ  نوێی  وشەیەکی  یان 
ئەگەر وشەیەک  پێموایە  من  بگرین؟  خۆی وەری 
ئەو  هاوچەشنی  بۆ  و  هەبێت  کوردیدا  زمانی  لە 
وشەیە  لەو  سوود  یەکسەر  بەکارهاتبێت  داهێنانە 
وەربگرین، کاتی خۆی کە باوەشێن دۆزراوەتەوە 
ئایا  بکەین(  بۆ  حیسابی  دۆزینەوە  وەک  )ئەگەر 
ناوە؟ باشە کە  ناوەی لێ  کەس دەزانێت کێ ئەم 
ناو  هاتە  جار  یەکەم  بۆ  فارسی(  بە  )پەنکە  پانکە 
کۆمەڵگای ئێمەوە بۆچی چووین و ئەو وشەیەمان 
بەکارهێنا، کە من نازانم لە چ زمانێکەوە وەرگیراوە، 
مەگەر  بەکارنە هێنا،  باوەشێنمان  هەر  بۆچی  ئەی 
بۆچی  ئێستا  ئەی  نییە؟  وەشاندن  با  پانکە  کاری 
)سپلیت(  وشەی  جیاتیی  لە  )باوەشێن(  وشەی 
بەکارنەهێنین؟ ئەگەر هەر ناچار بین وشە بێگانەکە 
ئەسڵییەکەوە  زمانە  لە  چاکترە  ئەوە  بەکاربهێنین 
دەگوترێت  چۆن  زمانەدا  لەو  واتە  بگرین،  وەری 
ئێمەیش هەروا بڵێین، مەبەستم ئەوەیە لە زمانێکی 

دووەمە وشەکە وەرنەگرین.
گشتی  بەشێوەیەکی  زاراوەسازی  پێموایە  من 
لیژنەیەک  ئەگەر  بەاڵم چاکە  کاری زمانەوانەکانە، 
دەزگایەکی  بە  سەر  و  مەبەستە  ئەم  بۆ  هەبێت 
زمانەوانی بێت، لەم حاڵەتەدا ئەکادیميای کوردی، 
)نازانم بەم کارە هەڵدەستن یان نا(، بەاڵم بێگومان 
زۆربەی  )ڕەنگە  بکات  پێشنیاز  هەیە  بۆی  تاکیش 
بۆ  بینێرێت  بن(و  باش  پێشنیازەکان  جارەکانيش 
ڕەزامەندییەکی  جۆرە  بۆئەوەی  پەیوەندار  جێی 
زاراوە  ئەو  دەبێت  چونکە  وەربگیرێت،  لەسەر 
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تازانە بە ڕەسمییەت بناسرێن، بۆ ئەم مەبەستەش 
پێویستە لە قوتابخانە و ڕاگەیاندن و نووسراوەکانی 
بەو  دەستی  تاکەکەس  بەکاربهێنرێن،  دەوڵەتدا 

جێگایانە ناگات.
و  زمان  سەر  لە  کار  زۆرە  زەمەنێکى  تۆ   +
ڕێنووسى کوردى دەکەیت، دەکرێ پێیمان بڵێى بە 
چ ئامانجێک گەیشتوویت؟  ئایا لە درووستبوونى 
یان  گەشبینى  کوردى  یەکگرتووى  زمانێکى 

ڕەشبین؟ 
زمانەوانم  نە  من  کە   بڵێم  لێرەدا  پێویستە 
وەک  دەکەم  زمان  لەسەر  قسە  کە  زمانزانم،  نە 
ئەو  دەکەم،  قسە  کوردی  زمانی  مامۆستایەکی 
خوێندنەوە  ئەنجامی  لە  دەیانکەم  کە  قسانەی 
بواری  لە  په یداکردنمە  شارەزایی  زیاتریش  و 
وانه گوتنەوەدا، بێگومان بەشێک لە شارەزاییەکەشم 
دەگەڕێتەوە بۆ بواری نووسینی کتێبی خوێندنگە لە 

دەرەوەی واڵت.
ستانداردی  زمانی  بە  پەیوەندارە  هەرچی 
زۆری  گوتراوە،  لەسەر  زۆری  کوردییەوە 
لەسەر نووسراوە و زۆریش هەوڵی بۆ دراوە، 
دەکرێت  بابەتێکە  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمیشیان 
هاتنەکایەوەی  لە  من  بگوترێت.  لەسەر  زۆری 
کوردستان،  هەموو  بۆ  ستاندارد  زمانێکی 
و  ڕۆژهەاڵت  بە  باکوورەوە،  و  باشوور  بە 
ڕۆژئاواوە بە هیچ شێوەیەک گەشبین نیم. کاتی 
دەسەاڵتی  لەژێر  باشوور  کوردی  کە  خۆی 
و  زمان  تەنگی  بە  زیاتر  بوون  مەرکەزیدا 
ناسنامەی خۆیانەوە دەهاتن، ئێستا کە دەسەاڵت 

بەدەستی خۆمانەوەیە کردوومانە بە شاییەکەی 
دەخوێنێت.  ئاوازێک  لە  یەکەمان  هەر  بناویلە، 
ئەوەی  و  بێت  تۆ  بۆئەوەی  ئێژێت  و  هەریەکە 
من نەبێت، خەریکین ماڵی خۆمان جیادەکەینەوە. 
بڕێک بە کرمانجیی ناوەڕاست دەخوێنن و بڕێک 
بە کرمانجیی سەروو، هەندێکی دیکەیش داوای 
زاراوەی خۆیان دەکەن و پێیانوایە کە ئەمانیش 
لەوانی تر کەمتر نین. ئەم جۆرە ناحاڵیبوونە بە 
هیچ شێوەیەک خزمەت بە زمان و فەرهەنگ و 
بڵێم  لێرەدا  پێویستە  ناکات.  کوردی  ناسنامەی 
من لەگەڵ زاراوەیەک نیم دژ بە زراوەکەی تر، 
ستانداردم،  کوردیی  زمانێکی  لەگەڵ  من  بەاڵم 

هەر هیچ نەبێت بۆ باشووری کوردستان.
زمانی کوردی نە لە ئێستادا و نە لە داهاتوودا 
سیاسی،  هۆی:  کۆمەڵێ  لەبەر  نابێت  یەکستاندارد 
فەرهەنگییش،  بگرە  و  کۆمەاڵیەتی  ئابووری، 
مەگەر  بڵێت  و  بێتەوە  ڕاست  لێ  کەسێکم  ڕەنگە 
هۆی  دەبێت  بۆچی  نین؟  کورد  هەموومان  ئێمە 
فەرهەنگیمان  جیاوازیی  مەگەر  هەبێت،  فەرهەنگی 
کورداندا  لەناو  فەرهەنگی  جیاوازیی  بەڵی  هەیە؟ 
هەیە، ئەویش کۆمەڵی هۆی خۆی هەیە، جیاوازیی 
فەرهەنگی نەک تەنێ لە نێوان بەشێک و بەشێکی 
کارتێکردنی  بەهۆی  هەیە  کوردستاندا  دیکەی 
فەرهەنگی سەردەستەوە، بگرە جیاوازی لە نێوان 
هەرێمێک و هەرێمێکی تر، شارێک و شارێکی تر 
بەاڵم  بڕۆم،  لەسەری  زیاتر  لەوە  نامەوێت  هەیە. 
زمانێکی کوردیی ستاندارد بۆ هەموو کوردستان 

وەک خەونێکی وەنەوشەیی وایە.
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ڕێنووس  و ئه لفوبێی 

كوردی له  باشوور

ڕێبوار حەمەتۆفیق محەمەد

، بەکالۆریۆس لە زمانی کوردی 
197( هەڵەبجە

 لەدایکبووی )3

ی )12( کتێبی 
سا )2007(، خاوەن

، بەکالۆریۆس لە یا
)1999(

اڵوکراوەیە.
ەوە و وتاری ب

کراو و دەیان توێژین
چاپ
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•سهرهتایهكیمێژوویی:

زمانی كوردی، سه ر به  زمانه  هیندۆ ئه وروپاییه كانه . 
له   نازانرێت  له خۆگرتووه .  )دیالێكت(ی  شێوه   چوار 
ده نووسن،  و  ده دوێن  زمانه   به م  كورده كان  كه یه وه  
مێژوویه كی  كوردی  زمانی  كه   ئاشكرایه   ئه وه   به اڵم 
به   سه باره ت  به ڵگانه ی  ئه و  و  هه یه   ساڵه ی  سه دان 
كۆنترین وێنه ی نووسینی ده نگه كانی زمانی كوردی  
باڵوبوونه وه ی  پاش  بۆ  هه موویان  له به رده ستدان، 
ئایینی ئیسالم ده گه ڕێنه وه  له  ناوچه كه دا و به  پیت )تیپ(
ی ئه لفوبێی )عه ره بی- فارسی( نووسراونه ته وه )1(. 

به درێژایی سه ده ی پێشوو، بۆ هێنانه دی زمانێكی 
یه كگرتوو، هه وڵی تاكه  كه سی و دامه زراوه یی دراوه ، 
به اڵم جێگه یه كی زۆریان نه گرتووه  و زۆربه ی ئه م 
ئاڕاسته یه دا بوون كه  پرسه كه ، وه ك  به و  هه واڵنه  
كه   بكه ن،  چاره سه ر  تر،  زمانێكی  هه ر  ئه زموونی 
نه گونجاوه .  كوردیدا  زمانی  تایبه تمه ندی  له گه ڵ 
بۆ  چوونانه ی  بۆ  ئه و  زۆربه ی  له وه ی  جگه   ئه مه  
له  ڕوو،  خراونه ته   كوردی  زمانی  دروستبوونی 
و  ژووروو  )كرمانجی(  كوردیی  شێوه ی   نێوان 
كوردیی ناوه ڕاست یان خواروودا بووه  و شێوه كانی 
تریان خستووه ته  كه ناره وه . به وپێیه ی كه  ئه م دوو 
له  و  زمانه كه ن  به رباڵوی  شێوه ی  دوو  شێوه یه ، 
 ڕووی ژماره ی قسه پێكه ران و  به رهه می نووسراو و 
ده سه اڵتی ڕامیارییه وه ، له  شێوه كانی تر له  پێشترن.

پێشوو،  سه ده ی  سییه كانی  ناوه ڕاستی  له  
له الیه ن )كۆنگره ی كوردناسه كانی یه كێتی سۆڤیه تی 
كرمانجی  شێوه ی  كه   درا  ئه وه   بۆ  بڕیار  جاران( 
و  كوردی  یه كگرتووی  زمانی  بكرێته   ژوورروو، 
واز له  شێوه كانی تر بهێنرێت! هه روه ها ساڵی 1960 
له الیه ن )كۆنگره ی یه كێتی مامۆستایانی كورد( بڕیار 
ناوه ڕاست په سه ند  ئه وه  دراوه  كه  شێوه زاری  بۆ 
بكرێت. هه موو ئه و بۆچوونه  هاوشێوانه ، هه روه ك 
كوردیی  له  شێوه ی  كه   فه رمی  و  ئه ده بیی  زمانی 
)سلێمانی(دا  ناوه ڕاست  كوردی  و  )بۆتان(  ژوور 
بوونی دوو شێوه   به   بووه ، درێژه یان  به رجه سته  

له  ڕێنووسی )عه ره بی و التینی( به  زمانه كه  داوه  و 
نه یانهێشتووه  كه  )ڕێنووسی یه كگرتووی كوردی(

مان هه بێت)2(.

•ئایابوونیڕێنووسێكییهكگرتووپێویسته؟
زمانێكی  بوونی  پێویستی  شێوه ی  به هه مان 
بوونی  گه لێك،  هه ر  قسه پێكه رانی  بۆ  یه كگرتوو 
ڕێنووسێكی یه كگرتووش گرنگه ، چونكه  ئه م پرسه ، 
ڕه هه ندی نه ته وه یی و فێركردنی هه یه  و په یوه ندی 

هه مه الیه نه شی به  زانستی زمانه وه  هه یه .
له   و  دایك  ڕێی  له   قسه كردن  زمانی  ئه گه ر 
و  به ربه ست  به بێ  مرۆڤه كاندا  نێوان  په یوه ندی 
زمانی  ببێت،  له دایك  سروشتی  به شێوه یه كی 
مامۆستای  و  فێرگه   ڕێی  له   ڕێنووس  و  نووسین 
یه كگرتووی  زمانی  ئه گه ر  دێت.  به رهه م  تایبه ته وه  
ئه ده بیی و قسه كردن به  یارمه تی هۆكاره كانی وه ك 
یاسایی(  و  ڕامیاریی  و  ئه ده بیات، جوگرافیا  )ئایین، 
زمانێكی  وه ك  كه   هه بێت  هه موواندا  توانای  له  
بیكه ینه   و  بهێنین  به كاری  ئاسانی  به   ستاندارد 
ناسنامه ی نه ته وه یی، بۆ زمانی نووسین و فێربوونی 
ڕێنووسێكی یه كگرتوو، پرسه كه  ئه وه نده  ئاسان نییه  
و هه مووان ئه و توانایه یان نییه  كه  به بێ گرفت زاڵبن 
به سه ر نووسینی ڕێنووسێكی دروستدا؟ چونكه  ئه م 
وابه ستبوون  و  شاره زایی  به   په یوه ندی  بواره یان، 
له   كه   هه یه   ڕێزمانییانه وه   ده ستووره   و  یاسا  به و 
له به رئه وه شه   هه ر  ده رده كه ون.  جیاوازه كاندا  بواره  
هه ر  نه خوێنده واریی  و  خوێنده واریی  ئاستی  كه  
كه سێك به وه  ناپێورێت كه  ئایا ئه و كه سه  ده توانێت 
كوردی  ستانداردی  شێوه ی  به   یان  شێوه یه ك  به  
قسه  بكات یان نا، به ڵكو به وه  ده ستنیشان ده كرێت 
كه  كه سی قسه كه ر، تا چه ند ده توانێت به  زمانه كه ی 

خۆی، بخوێنێته وه  و بنووسێت؟! 
نووسین  ڕێگه ی  واته :  نووس(،   – )ڕێ 
وشه ی  له   دروست.  و  ڕاست  به شێوه یه كی 
 )Orthos(  یه وه  وه رگیراوه  كه)Orthography((
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نووسین)3(.  واته :   )grapho( و  ڕاست  واته : 
ڕێنووس،  وشه ی  له   جگه   كوردیشدا،  زمانی  له  
ئه لفوبێ، ئه لفابێ یان ئه لفبێش به كارده هێنرێت، كه  
مه به ست له  هه موویان، شێوه ی دروستی نووسینی 
قسه كردن  ئه گه ر  كه واته ،  زمانه كه یه .  ڕه گه كانی 
نووسین،  بێت،  قسه كه ر  ئێستای  كاتی  تۆماری 
ڕابردوو،  له   نه ته وه یه كه   ڕۆشنبيریی  تۆماری 
ئێستا و داهاتووشدا.  له م پرۆسه یه دا، به شداریی 
مافێكی  له   بۆ هه مووان،  زانیاریی  و گواستنه وه ی 
و  گشتیی  مافێكی  بۆ  ده گوازێته وه   تایبه تییه وه  

به سه ر هه موو كاته كانی مێژوودا دابه شی ده كات.
مافی تایبه تی هه ر قسه كه رێكه  به هه ر زمانێك یان 
تایبه تی  ژیانی  له   بكات  گفتوگۆ  به  هه ر شێوه زارێك 
خۆیدا، به اڵم كاتێك ئه م مافه  ده گوازرێته  بۆ مافێكی 
گشتیی و ده به سترێته وه  به  ژیانی گشتیی و مێژووی 
هه ر  مافی  نه ته وه یه كه وه ،  كه لتووریی  و  ڕۆشنبریی 
كه سێك نییه  كه  به  هه ر شێوه یه ك بیه وێت بنووسێت 
و زمانه كه ی ڕێنووس بكات. به رجه سته كردنی گیانی 
په ڕینه وه ی  له گه ڵ  جیاوازه كان،  سه رده مه   و  زمان 
زمانی  له  ڕێگه ی  زۆرتر  ڕۆشنبرییه كان  فه رهه نگه  
و  قسه كردن  زمانی  تا  ڕێنووسه وه یه   و  نووسین 
مۆڵه تی  پێدانی  له   پرۆسه یه ،  ئه م  ڕۆژانه .  گفتوگۆی 
شۆفێری ده چێت، كاتێك شۆفێر مافی تایبه تی خۆیه تی 
تایبه تی  ئۆتۆمبێلێكی  جۆره   چ  تایبه تیدا  مۆڵه تی  له  
ده ئاژوێت، به اڵم كه  هاته  سه ر ئه وه ی ئۆتۆمبێلی گشتی 
به كاربهێنێت، ده بێت ئه و مه رج و ڕێنماییانه  جێبه جێ 
بكات كه  بۆ وه رگرتنی مۆڵه تی گشتی دانراون و به  
نادرێت؟  تایبه ت  هه موو شۆفێرێكی هه ڵگری مۆڵه تی 
چونكه  گیانی كه سانی تر و مافی گشتی زۆرتر له سه ر 
هه ر  ئاژوتنی  به   په یوه ندی  و  گشتییه كه یه   مۆڵه ته  

جۆره  ئۆتۆمبێلێكه وه  هه یه  كه  له  واڵتدا هه یه . 
وه ك  ستاندارد،  قسه كردنی  و  نووسین  زمانی 
زمانی گفتوگۆی ڕۆژانه  و نووسینی نامه یه كی ئاسایی 
نێوان دوو هاوڕێ نییه . ئه م وێنه یه ، زۆر به  ئاسانی له  
زمان و نووسینی هه مان ئه و كه سه دا ده رده كه وێت 

قسه   دۆستیدا  هاوڕێیه كی  له گه ڵ  ڕۆژانه   كاتێك 
ده كات یان نامه ی بۆ ده نووسێت، له گه ڵ هه مان ئه و 
كه سه دا كه  له  شاشه ی ته له ڤزیۆنه وه  قسه  بۆ خه ڵكی 
ده كات، یان وتارێك به  مه به ستی باڵوكردنه وه ی بۆ 

ڕۆژنامه یه ك ئاماده  ده كات. 
خوێندن،  پرۆگرامی  ناو:  ڕێنووسی  و  نووسین 
و  كارگێڕیی  نووسینی  فه رمییه كان،  باڵوكراوه  
ده بێت   فه رهه نگنامه كان،  و  ڕاگه یاندن  هۆیه كانی 
بن  بێگه رد  و  پاك  كه   به كاربهێنرێن  به جۆرێك 
له   شێوه یه   ئه م  هه بێت،  فه رمییان  شێوه یه كی  و 
پیشانده دات  گه لێك  ڕووی  ڕێنووس،  و  نووسین 
هه ر  مێژوو.  له سه ر  نه ته وه یه كه   گشتی  مافی  و 
كوردێك و له  هه رشوێنێك بن، وه ك یه ك و به یه ك 
هه ستی گشتی ده توانن بیانخوێننه وه  و بیاننووسن. 
به كارهێنه رانی  له سه ر  ئه ركیان  دۆكۆمێنتن   زمانی 
تێكست  ئه م  وه رگێڕانی  له كاتی  دروستكردووه . 
و  شكۆ  تر،  زمانێكی  سه ر  بۆ  نووسراوانه دا  و 

ده وڵه مه ندی زمانه كه  زۆرتر ده رده كه وێت.

•گرفتهكانیبهردهمڕێنووسیكوردیلهباشوور:
تایبه ت  گیروگرفتی  زمانێك،  هه ر  ڕێنووسی 
ده نگ  نێوان  له   كه   نییه   زمانێك  هه یه .  خۆیی  به  
خه مخۆران  مابێته وه .  كێشه   به بێ  پیته كانیدا  و 
زۆرێك  تایبه ت،  دامه زراوه ی  و  زمانناسان  و 
و  كردووه   چاره سه ر  زمانه كانیان  گرفتانه ی  له و 
گه یشتوون به شێوه  ڕێنووسێكی یه كگرتوو بۆ خۆیان. 
به داخه وه  زمانی كوردی، یه كێكه  له و زمانانه ی كه  تا 
)ستاندارد(ی  یه كگرتوو  شێوه یه كی  خاوه نی  ئێستا 

قسه كردن و ڕێنووسكردنی تایبه ت به  خۆیی نییه ؟!
له  باشووری واڵت )هه رێمی كوردستانی عێراق(
و تا پاش جه نگی یه كه می جیهانی، ئه لفوبێی عه ره بی 
به رجه سته   تێدا  عه ره بی  زمانی  كه   به وشێوه یه ی 
بووه ، شێوه ی باوی نووسینی كوردی بووه . به اڵم 
ناوچه كه دا،  له   ئینگلیز  بوونی  و  جه نگه   ئه م  پاش 
تری  شێوه یه كی  داوای  كه   ڕه خساوه   ئه وه   هه لی 
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ئه لفوبێ بكرێت كه  بگونجێت له گه ڵ زمانی كوردیدا 
و زمانه كه  له و گرفتانه  ڕزگاری ببێت كه  به ده ست 

ئه لفوبێی باوی عه ره بییه وه  هه یبوو. 
ئه لفوبێی  له   بیری  )مێجه رسۆن(   1913 ساڵی 
زمانی  ده نگه كانی  ڕێنووسكردنی  بۆ  كرده وه   التینی 
كوردیی و دوو كتێبیشی به م ڕێنووسه  ده ركرد)4(. 
ئه م ئه لفوبێ نوێیه  نه ك هه ر نه یتوانی جێگه ی ئه لفوبێ 
عه ره بییه كه  بگرێته وه ، به ڵكو بووه  هه وێنی ئه وه ی كه  
ئه لفوبێ التینییه كه ش چه ند شێوه یه كی لێ بكه وێته وه ، 
به مه ش، ئه وه نده ی تر گرفته كانی به رده م ڕێنووسی 
كوردی یه كگرتووی دووچاری په رتبوون بووه وه  و 
بۆچوون و شێوه ی جیاوازی لێكه وته وه ! له  ڕۆژئاوا، 
)جه الده ت به درخان( و )كامه ران به درخان(ی برای، 
چه ند  و  دا  التینی  ئه لفوبێی  به شێوه یه كی  درێژه یان 
له   زۆرتر  كه   ده ركرد)5(  پێ  باڵوكراوه یه كیشیان 
له   بوو،  نزیك  توركی(یه كه وه   )التینی-  ئه لفوبێی 
داهێنا  تری  شێوه یه كی  وه هبی(  )تۆفیق  باشووریش 

كه  له  ئه لفوبێی )التینی- ئینگلیزیی(یه وه  نزیك بوو. 
بیسته مدا،  سه ده ی  په نجانی  ناوه ڕاستی  له  
ده نگه كانی  بۆ  التینی  ڕێنووسی  له   بیركردنه وه  
زمانی كوردی، له  كێشه یه كی زمانه وانییه وه ، بوو به  
له   ئایینی  و  ناسیونالیستیی  ئایدۆلۆژی  كێشه یه كی 
باشوور. هه رچی مسوڵمانه  مه یله و تونده ڕه وه كانیش 
له   كه   ئه تاتورك  بڕیاری  كاریگه ری  له ژێر  هه بوو، 
توركیا ڕێنووسی عه ره بی له  واڵت گۆڕی بۆ التینی، 
و  هه بوو  قورئان  زمانی  تواندنه وه ی  له   ترسیان 
)ئه م  ده یانوت  بوون  التینی  به كارهێنانی  نه یاری 
التینییه  الدینییه ( و كۆمۆنیسته كانیش پێیانوابوو كه  
و  ده گه یه نێت  عێراق  نیشتیمانیی  یه كێتیی  به   زیان 

به شێوه یه كی كۆنه په رستانه یان داده نا)6(. 
التینی  ئه لفوبێی  به كارهێنانی  له   بیركردنه وه  
ڕووی له  پاشه كشه  كرد، به اڵم خواستنی گۆڕین و 
گونجاندنی پیته كانی شێوه ی عه ره بی به و ده نگانه ی 
زمانی كوردی كه  وێنه یان له  ئه لفوبێ عه ره بییه كه دا 
له   بكرێته وه   له وه   بیر  كه   كرد  ڕێگه ی خۆش  نییه ، 

چوارچێوه ی ئه لفوبێ عه ره بییه كه دا، گۆڕین بكرێت. 
گۆڤاری  حه وتی  ژماره   له   موكریانی(  )حوزنی 
)زاری كرمانجی(دا، شێوه یه كی نوێی پێشكه ش كرد 
باو(ی  )خوێنده واری  كتێبی  وه هبی(یش،  )تۆفیق  و 
به شێوه یه كی تری ئه لفوبێی عه ره بی نووسی. ساڵی 
زانیاری كورد(  دامه زراندنی )كۆڕی  1970 و پاش 
ده ستی  له سه ر  عه ره بی  ئه لفوبێی  تری  شێوه یه كی 
ڕۆژگاری  تا  و  شێوه یه   به م  ئاراوه ...  هاته   كۆڕ 
به شێوه   كوردی  نووسینی  باوی  شێوه ی  ئه مڕۆ، 
جیاوازه كانی پیتی عه ره بییه  و به شێوه یه كی الوه كیش 
باڵوكراوه یه ك  چه ند  ڕووی  له  سه ر  عه ره بی  پیتی 
و ژێرنووسی چه ند كه ناڵێكی ته له ڤزیۆنی و سایتی 

ئه له كترۆنیی كوردیدا به كارده هێنرێت.
ئه گه رچی باشووری واڵت له  ڕووی ڕامیاریی و 
كارگێڕییه وه ، له  پارچه كانی تری واڵت له پێشتره  و 
له  ڕووی ڕامیارییه وه  هه لێكی له باری بۆ ڕه خساوه  
هۆیه كانی  و  باڵوكراوه   زۆرتر  ژماره یه كی  تا 
ڕاگه یاندنی هه بێت، خوێندن تێیدا به  زمانی كوردی 
مه ده نی  و  ئه كادیمیی  دامه زراوه ی  چه ندین  بێت، 
كادری  كه   بكرێته وه   تێدا  زمانه وانی  به   تایبه ت 
زمانه وانی تێدا به رهه م دێت، كۆنفرانسی زمانه وانی 
چاره كه   و  هه یه   په رله مانی  و  و  ده به سترێت  تێدا 
سه ده یه كه  ده سه اڵتێكی خۆماڵی تێدا به كاره ، به اڵم 
زمان  دروستبوونی  بۆ  باشی   هه نگاوێكی  هێشتا 
و ڕێنووسێكی یه كگرتووی كوردیی تێدا نه دراوه . 

ڕێنووسی  نه بوونی  گرفتی  چڕبوونه وه ی 
یه كگرتوو له  باشوور، پاش باڵوبوونه وه ی هۆیه كانی 
چاپ و ڕاگه یاندن بوو، كاتێك ژماره یه كی زۆر له  
هه ریه كه یان  كه   به رچاو  كه وتنه   كه ناڵ  و  به رهه م 
نووسینیان  و  هه واڵ  جێگیر،  بنه مایه كی  به بێ 
مه رج  هیچ  ده كردن.  ڕوونووسیان  و  داده ڕشت 
ئه م  به رده م  له   یاسایی  و  زانستی  ڕێنماییه كی  و 
نووسراوانه دا نه بوو و تا ئێستاش نییه  تا له سه ری 
زمانی  ده رچووی  كادێرانی  ته نانه ت  بڕۆن. 
كوردیش پێوانه یه كی زانستی وه هایان پێ نییه  كه  
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و  بخه نه  ڕوو  له مباره وه   كارامه یی خۆیان  بتوانن 
له  بواری پراكتیكیدا وه ك پێویست ڕۆڵیان هه بێت. 
شوێنه كان،  و  دوكان  تابلۆی:  سه ر  پاشاگه ردانی 
نێوی ئادره س و پیشانگه كان و زۆر بواری تریش، 
ناو په رتووك  له گه ڵ: نووسراوی  نییه   جیاوازییان 
و پرۆگرامه كانی خوێندن و نووسینی بینراوی ناو 
گۆڤاره كان!  و  ڕۆژنامه   و  ڕاگه یاندن  هۆیه كانی 
ته نانه ت جیاوازی له  نێونیشانی ئه م باڵوكراوانه دا 
نادرێت. چه ند  ناكرێت و گوێ به  یاساكانی زمان 
به   نووسیندا  له   كه   هه ن  زمانه وانی  یاسایه كی 
كه سه كان  بۆچوونی  ناكرێت  و  دیارن  ئاشكرا 
تێیاندا وه ك یه ك نه بێت، بۆ نموونه : وشه  نابێت به  
له   بزوێن  پیتی  دوو  ده ستپێبكات.  بزوێنه كان  پیته  
بڕگه یه كدا به دوای یه كتریدا نایه ن و چه نجانی تر... 
ته نانه ت كار گه یشتووه ته  ئه وه ی كه  له به رئه وه ی 
به   بڕوای  كتێبه كانیدا  له   ڕامیاری  سه ركرده یه كی 
بۆ  نووسینه كانیدا  له   و  نییه   )وو(  دوو  نووسینی 
یه كجاریش به كاری نه هێناوه ، له الیه ن دامه زراوه كانی 
ئه و حزبه وه  كه  ئه م سه ركردایه تی ده كات، دوو واو 
بۆیه كجاریش به كارناهێنرێت! كتێب هه یه  له  قۆناغی 
نۆی بنه ڕه تی ده خوێنرێت، كه م په ره گرافێكی هه یه  

له  ڕووی ڕێنووسه وه  دروست ڕێنووس كرابێت!

پیشنیازوچارهسهرچییه؟
شێوه كانی  نزیككردنه وه ی  بۆ  هه نگاو  یه كه م 
زمانی كوردی له یه كه وه ، دانانی ئه لفوبێیه كی یه كتایه . 
ئاستی  له سه ر  بنووسرێت؟  ئه لفوبێ  كام  به   به اڵم 
ئه لفوبێی  یه كه م:  هه یه ،  بۆچوون  دوو  كوردستان، 
الیه نگرانی  التینی.  ئه لفوبێی  دووه م:  و  عه ره بی 
بۆچوونی یه كه م پێیانوایه  كه  ئه م تیپه  عه ره بییانه ی 

ئێسته  به كاریان ده هێنیین)7(، ئه گه رچی ده ستكاریش 
كرابن، ناتوانن بمانگه یه ننه  ئه نجام و هه ر ئه م تیپانه  
بوونه ته  به ردی ڕێگر له  به رده مماندا)8(، الیه نگرانی 
بۆچوونی دووه میش )ئه لفوبێی التینی( به  باشترین 
جۆری ئه لفوبێ ده زانن به وپێیه ی كه  كه مترین گرفتی 
هه یه  هه روه ك الی كوردانی توركیا و واڵتی سوریا 
به درخانه وه   جه الده ت  دانراوه كه ی  له   و  به كاردێت 
سه رچاوه ی گرتووه . ئه گه رچی ئه م ئه لفوبێیه ، له گه ڵ 
باشووردا  و  ناوه ڕاست  ده نگێكی شێوه زاری  چه ند 
ناگونجێت)9(، به اڵم تا ئێستا به  باشترین چاره سه ر 
و  نامیلكه   و  گۆڤار  زۆر  ژماره یه كی  و  داده نرێت 
به كارهێنانی  ڕووكردنه   نووسراوه .  پێ  په رتووكی 
كه   ئه لفوبێیه ك  پشتكردنه   و  نوێ  ئه لفوبێیه كی 
و  هه یه   ساڵه ی  سه دان  مێژوویه كی  جگه له وه ی 
ژماره یه كی زۆر كتێب و به رهه می پێ نووسراوه ته وه ، 
ڕه هه ندێكی ئایینی و پیرۆزیشی هه یه  كه  ئاسان نییه  
به   توركیادا  له   ئه تاتورك  ئه گه ر  بكرێت.  تێ  پشتی 
دۆخێكی  له   و  عه لمانییه وه   و  نه ته وه یی  هه ستێكی 
كوده تاییدا توانیبێتی له  بيسته كانى سه ده ی پێشوودا 
سه رده می  له   ئه وا  عه ره بی،  ئه لفوبێی  بكاته   پشت 
دیموكراسیی و پێكه وه ژیان و شارستانییه تی سه ده ی 
له م شێوه یه   په يڕه وكردنی كارێكی  یه كدا،  بیست و 
له  باشووردا، گرانه  و ڕه نگه  ڕاپرسییه كی گشتگیر 
بۆ ئه م بابه ته  له و كاره ی ئه تاتورك دروستتر بێت.

له  باشووری واڵت و به شێوه یه كی گشتی، هه موو 
یه كه مه وه   دوای جه نگی جیهانی  له   هه واڵنه ی  ئه و 
تا ئێستا دراون، ڕوو له وه ن كه  ئه لفوبێی عه ره بی 
له گه ڵ شێوه  یه كگرتووه كه ی ڕێنووسدا گونجاوتره ، 
پێی  ڕۆژهه اڵت  و  باشوور  كوردانی  به وپێیه ی 
ده نووسن و خاوه نی زۆرترین به رهه می چاپكراوه . 

چڕبوونه وه ی گرفتی نه بوونی ڕێنووسی یه كگرتوو له  باشوور، 

پاش باڵوبوونه وه ی هۆیه كانی چاپ و ڕاگه یاندن بوو

;
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تا ئێستا چه ند كۆنفرانس و پێشنیازێكی تایبه ت به  
ڕێنووسی یه كگرتوو له  باشوور كراوه  و ڕاسپارده  و 
پێشنیازی تایبه ت به  ڕێنووسی یه كگرتوو خراونه ته  
ڕوو)10(، به اڵم له به رئه وه ی وه كو پێویست كاریان 
به خۆوه   به ره وپێشه وه چوونیان  نه كراوه ،  له سه ر 

نه بینیوه  و له  شوێنی خۆیاندا ماونه ته وه )11(.
و  یاسایی  و  ڕامیاریی  هه لومه رجی  به وپێیه ی 
زانستی له  باشوور، له  بیست و پێنج ساڵی ڕابردوودا 
ده كرا  بنرایه ،  باش  هه نگاوی  ده بوو  بووه ،  گونجاو 
قۆناغ به  قۆناغ، گرفته كان چاره سه ر بكرایه . به اڵم به  
له   به شێوه یه ك  نه كراوه  و  ئه مه   بێت  پاساوێك  هه ر 
شێوه كان هه ر دوو شێوه ی )ناوه ڕاست و ژووروو( كه  
له باره وه   زۆرترین به ركارهێنانیان هه یه ، گفتوگۆیان 
كراوه  و شوێنیان گرتووه . ئه وه ی به نێوی )ڕێنووسی 
یه كگرتووی كوردی( پێشكه شكراوه ، جۆرێك كۆڕایی 
بۆ  یاسایی  پاڵپشتی  ئه گه رچی  دروستبووه .  له سه ر 
خوێندن  پرۆگرامی  له   ڕێنووسه   ئه م  جێبه جێكردنی 
و  نییه   باڵوكراوه كاندا  و  ڕاگه یاندن  هۆیه كانی  و 
به   بووه   زۆر،  تا  كه م  به اڵم  پێشنیازه ،  وه ك  ته نها 

ده ستوورێكی سه رزاره كیی و باو.
كۆنفرانسی  له   ڕاسپاردانه ی  و  پێشنیاز  ئه و 
له ڕێی  ده بوو  گه اڵڵه كراون،  ڕێنووسدا  یه كخستنی 
په رله مانه وه   ناو  فراكسیۆنه كانی  یان  حكومه ت 
بدرایه ته  په رله مانی كوردستان و وه ك یاسا و بڕیار 
ده رچوایه ، وه ك چۆن بۆ یاسای زمانه  فه رمییه كان 
ده ست  ئه گه ر  یه كه مدا،  هه نگاوی  له   ده كرێت  كرا. 
هاوكاری  به   ده كرا  نه گه یشتووه ،  ئه وه ش  به  
ئه م  بااڵ،  خوێندنی  و  په روه رده   وه زاره ته كانی 
خوێندندا  پرۆگرامه كانی  له   ڕاسپاردانه   و  پێشنیاز 
)الیه نی كه م له  قۆناغی ئاماده ییه وه ( كاریان له سه ر 

كرابا و له  بابه ته كاندا جێگه یان گرتبا. 
و  ڕێنووس  شێوه   هێنانه دی  بۆ  كاركردن 
بابه تێكی  بۆ زمانی كوردی،  یه كگرتوو  ئه لفوبێیه كی 
هه نگاوی  و  به رنامه ڕێژیی  به   پێویستی  و  گرنگه  
یه ك له دوای یه ك و درێژخایه ن هه یه . له  ماوه ی ئه م 

بیست و پێنج ساڵه دا، كاری زۆر كه م كراوه . هێشتا 
و  خوێندن  پرۆگرامی  دهۆكدا  و  سلێمانی  نێوان  له  
ڕێزمان یه كنه خراوه . یاسایه ك نییه  بۆ پێداچوونه وه  و 
ده رچوونی كتێب و گۆڤار و ڕۆژنامه  و هۆكاره كانی 
تری ڕاگه یاندن تا پابه ند بكرێن به و ڕێنووسه  ی كه  
باو و په سه نكراوی كۆڕی زانیاری كوردستان یان 
كۆنفرانسی ڕێنووسی یه كگرتووه . تابلۆ و نووسینی 
سه ر شه قام و دوكان و شوێنه  گشتییه كان پڕن له  
هه ڵه ی ڕێنووس و شاره وانی ڕێنماییه ك یان بڕیار 
و یاسایه كی له به رده ستدا نییه  كه  ڕێگرییان لێبكات. 

له   یه كگرتووه وه   ڕێنووسی  به نێوی  ئه وه ی 
له وه   ڕه وایه تی  و  ده به سرێت  پێ  پشتی  باشوور 
هه ردوو  به كاربه رانی  بنه مای  له سه ر  كه   هێناوه  
كه   بنیاتنراوه ،  ژووروو  و  ناوه ڕاست  كرمانجی 
باشووری  و  ڕۆژهه اڵت  به كارهێنه رانی  هاوده می 
واڵته ، هێشتا وه اڵمی پێ نییه  بۆ ئه و ده نگانه ی كه  

له  شێوه ی لوڕ یان كرماشانیی و گۆراندا هه ن!؟ 
له  به رده م  زانستی  و  یاسایی  به ربه ستێكی  هیچ 
نییه   ڕێنووسدا  له باری  شێوه یه كی  په سه ندكردنی 
ڕێنووسه   هه وێنی  بكرێت.  چاوه ڕێی  تا  باشوور  له  
عه ره بی  ئه لفوبێی  به كارهێنانی  یه كگرتووه كه ی 
له   به اڵم  نییه ،  گرفت  بێ  و  تۆكمه   ڕاسته   ئاماده یه ، 
ئه وه ی  به رده م  له   ده گرێت  ڕێگه   باشتره  و  نه بوون 
هه ر كه سه  و به پێی بۆچوونی خۆی بنووسێت و گوێ 

به  ده ستووره  جێگیره كانی زمانی كوردی نه دات. 
له پاڵ ئه وه شدا، هه نگاو بۆ فێربوونی ئه لفوبێی 
وانه یه ك  چه ند  كه می  الیه نی  و  بنرێت  التینی 
به   بێت  تایبه ت  خوێندندا  پرۆگرامی  له   هه بێت 
جگه له وه ی  كاره   ئه م  التینی.  ئه لفوبێی  ڕێنووسی 
ڕێنووسی  و  به رهه م  له گه ڵ  ئاشنایه تییه كه   جۆره  
ڕێگه یه كیشه   تردا،  پارچه كه ی  دوو  به كارهێنراوی 
بۆ چاره سه ركردنی گرفته كان و كاركردن بۆ زمان 
سه رتاسه ری  له   كورد  یه كگرتووی  ڕێنووسی  و 

كوردستان له  ئاینده دا. 
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جه مال  مامۆستا  هه وڵی  به   قه ڵه و.  )ڕ(ی  و  )ڵ(  ده نگه كانی  وێنه ی  نموونه   9-بۆ 

نه به ز، وێنه یان بۆ دانرا و له  ڕێنووسه كه دا جێی كرایه وه .
ئه كادیمیای  كوردی،  ڕێنووسێكی  به ره و  كۆنفرانسی  ڕاسپارده كانی  10-بڕوانه : 

كوردی، 2009، چاپخانه ی حاجی هاشم، هه ولێر، ل10.
ڕێنووس  گرفته كانی  له   زۆرێك  بۆ  گونجاوه ی  چاره سه ره   ئه و  نموونه   11-بۆ 
تێپه ڕبوونی  پاش  و  ئه مڕۆ  پێشكه شكرا،   1982 ساڵی  محه مه ده وه   مه سعود  له الیه ن 
36 ساڵ هێشتا وه كو خۆیان ماونه ته وه . بڕوانه  )مه سعود محه مه د: چاره سه ركردنی 
گیروگرفته كانی ڕێنووس و ئه ولفوبێی كوردی، گۆڤاری كۆڕی زانیاری عێراق، به رگی 

)1982 ،9
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زمانى کوردى 

لە ئاستانەى سەدەى بیستویەکەمدا

پ. د. هۆگر شێخ مەحموود

مامۆستا له  به شى كوردى

كۆلێژى زمان/ زانكۆى سلێمانى
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هەریەکێک  بە  سەبارەت  خوازیارم  سەرەتا 
کردوونییەتە  خاڵ  گۆفارى  کە  تەوەرانەى،  لەو 
ئاست  لە  هەڵوێستە  کورتە  زۆر  تا  کەم  پرس، 
سەرجەمیان  پێموایە  چونکە  بکەم،  هەریەکێکیاندا 
لەو پرسانەن، کە بۆ زمانى کوردى بەشێوەیەکى 

ڕژد وەاڵم دەخوازن.
سەبارەت بەوەى کە ئایا زمانى کوردى بەپێوانە 
لەگەڵ زمانە زیندووەکانى جیهاندا لە چ ئاستێکدایە 
و ئایا دەرفەتى فراوانبوونى هەیە؟ لە وەاڵمدا دەڵێم: 
زیندوو  زمانى  واتاى  لە  دەبێت  شت  هەر  پێش 
وردببینەوە، لەوەدا ئایا دروست زمانى زیندوومان 
چونکە  بەرکارەکان،  زمانە  یاخود  مەبەستە 
بە  هەرچەندە  جا  هەبن،  قسەپێکەرى  هەرزمانێک 

ژمارەش کەمبن، ئەوا ئەو زمانە زیندووە.
هەرکاتێک قسەپێکەرانى نەمان، ئەو دەم وەک 
ئەگەر  بەتایبەت  دەکرێت،  سەیر  مردوو  زمانێکى 
ئاسەوارى نووسراو و تۆمارکراوى مابن. خۆئەگەر 
زمانە بەکارە کاراکانمان مەبەستبێت، کە بە پلەى 
یەکەم: ئینگلیزى و فەڕەنسی و ڕووسی و ئیسپانى 
نەتەوە  ڕێکخراوى  لە  ئەمانە  کە  عەرەبین،  و 
بابەتێکى  ئەمە  ئەوا  بەرکارن،  یەکگرتووەکاندا 
ئەو  لەناو  کوردى  زمانى  هەرچۆنێکبێت،  ترە. 
ژمارەیان  دەوترێت  کە  جیهاندا،  زمانەى  هەزاران 
ئاستى  لە  بڵێین  دەکرێت  ئەوا  زمانن،   )6792(
چلهەمین زمانەکانى جیهاندایە، لەوەدا کە خوێندن 
لەالیەنى  هاوکات  پێدەکرێت،  باڵوکردنەوەى  و 
ژمارەى قسەپێکەرانیشەوە چلوحەوتهەمین زمانە. 
بە  کوردییە  زمانى  لە  مەبەست  لێرەدا  دیارە 

سەرجەم زار و گۆفەرەکانیيەوە.
پرسە،  ئەم  دووهەمى  بەنیوەى  سەبارەت 
کوردییە،  زمانى  فراوانبوونى  دەرفەتى  لەمەڕ  کە 
وەاڵمدانەوەى وەک ئەو هەویرە وایە، کە دەوترێت 
ئاو زۆر دەکێشێت، چونکە پێش هەر شت دەبێت 
ئایا زمانى کوردى زمانى  بپرسین، کە  لە خۆمان 
نەتەوەیەکى ئازادە یاخود ژێردەست، جگە لەمەش 

یاخود  نێودەوڵەتیدایە،  سنوورى  یەک  لە  ئایا 
و  پارچەیە  پێنج  دابەشکراوى  نیشتمانەکەى 
داگیرکەرە.  دەوڵەتێکى  بندەستى  هەرپارچەیەکیش 
کاتێکیش کە ئەمانەمان زانى، ئەوسا دەبێت بزانین 
مافە  بە  دانیان  داگیرکەرانە،  دەوڵەتە  ئەو  ئایا 
هەوڵى  لە  یاخود  ناوە،  کورددا  سەرەتاییەکانى 
و  زمان  بە  کورددان  تواندنەوەى  بەردەوامى 
بزانین،  ئەوە  چاک  دەبێت  بۆیە  ...تاد،  و  کەلتوور 
کە ئەگەر زمانێک نەکرێتە زمانى خوێندن و نەبێتە 
ئاستى  ئەوا  دەوڵەتى،  دامودەزگاى  فەرمی  زمانى 
دەکەوێتە  چونکە  دەبێت،  دیاریکراو  فراوانبوونى 
بەر کاریگەریی زمانى فەرمی نەتەوه ى داگیرکەر. 
بڵێین:  دەکرێت  کوردى،  زمانى  بە  سەبارەت  جا 
باشوورى  کە  زمانەکە،  نیشتمانى  پارچەیەکى 
بەپێی  کە  دیفاکتۆیەکە،  خاوەنى  کوردستانە، 
بەاڵم  فەرمییە،  زمانێکى  زمانەکەى  دەستوور 
ڕێگەى  لە  پارچەیەدا  لەم  زمانەکە  ئافاتى  بەاڵو 
حیزبەکانى دەسەاڵت و بەرپرسەکانیانەوەیە، کە لە 
کەمترین ئاستدا هۆشیارییان سەبارەت بە زمان و 
گرنگێتی زمان بۆ مانەوەى نەتەوە نییە. دەکرێت لە 
قسەکردنماندا لە تەوەرەکانى تردا، ئەم الیەنە پتر 

ڕوونبکەینەوە.
لەمەڕ  کە  دووهەم،  تەوەرى  بە  سەبارەت 
کوردییە،  زمانى  بەردەم  ئاستەنگەکانى  پرسی 
ئەوا بە ڕاشکاوى دەڵێم: یەکێک لە ئاستەنگەکانى، 
کە  یەکگرتووە،  کوردى  دەسەاڵتى  یەک  نەبوونى 
خەمى نەتەوەکە خەمیبێت نەک حیزب و باڵ و ماڵ. 
بزانێت  کە  ڕۆشنبیرییەدابێت،  ئاستە  لەو  هاوکات 
زمان کۆڵەکەى یەکەمى مانەوەى  هەر نەتەوەیەکە 
نەتەوەکەش  زمان،  نەمانى  و  سستکردن  بە  و 
نامێنێت. بەشی دووەمى ئەم پرسە، کە سەبارەت بە 
مەترسی کردنى خوێندنە لە خوێندنگا و زانکۆکاندا 
بە زمانى ئینگلیزى، ئەوا لە وەاڵمدا دەڵێم: کە ئەوەی 
بەاڵم  ڕاستەقینەیە،  زۆر  ترسێکى  ئەمە  ڕاستیبێت 
هەرێم  بەرپرسانى  بێئاگایی  بۆ  هەر  هۆکارەکەى 
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دەگەڕێتەوە سەبارەت بە گرنگێتى زمان. دیارە ئەمە 
ئەگەر لە نەزانینەوە بێت، چونکە ئەگەر لە زانینەوە 
بێ، ئەوا دروست وەک لەناوبردنى نەتەوەکە وایە، 
بەرامبەر  لە  و  کێ  بۆ  و  چیدا  لەپێناوى  ئەمە  جا 
خۆئەگەر  ڕووننییە.  من  بۆ  ئەوا  دەکرێت،  چیدا 
و  نەتەوە  ئەنفالکردنى  ئەوا  بێت،  دووەمیانەوە  لە 
کە  لەوەدایە،  بەدبەختییەکەش  کەلتوورەکەشیەتى. 
بە بیانووى پێشخستن و نوێکردنەوەوە، ئەم کارە 

دەکرێت.
پێوەندیی  بە  سەبارەت  کە  سێيەم،  تەوەرى 
نێوان زمان و شوناسی نەتەوەییە. هەروەک پێشتر 
وتم: زمان کۆڵەکەى یەکەمى مانى هەر نەتەوەیەکە. 
وەک  نەتەوەکە  بوونى  ئەوا  نەما،  زمان  هەرکات 
نەتەوەکە  ڕەنگە  ئەگەرچی  جا  دادەڕمێ،  نەتەوە 
دەبنە  بەاڵم  هەبێت،  بوونیان  مرۆڤەکان  وەک 
و  سەردەستەکان  نەتەوە  بنیاتى  بۆ  کەرەستە 
ئەوانیشەوە،  کەلتوورى  و  زمان  ڕاژەى  دەشچنە 
ملیۆن  سەدان  بە  کە  وایکردووە،  هەرئەمەشە 
خەڵکى سەر بەنەتەوەى سەربەخۆ لەالیەنى زمان 
ببنە  زمانیان،  لەنێوچوونى  پاش  کەلتوورەوە،  و 
خەڵکانێکى سەر بە نەتەوەى تر، وەک ئەو ملیۆنان 
قیبتى و ئارامى و فینیقی و ئەمازیغى و ..تاد، کە لە 
بوونە عەرەب  ئەفریکادا  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتى 
و بگرە ئێستا کەسانى ڕەگەزپەرستى عەرەبیشیان 

لێپەیدابوون.
یاخود ئەو ملیۆنان خەڵکەى، کە زمانیان بوو بە 
ئینگلیزى و فەڕەنسی و ئیسپانى و زمانى نەتەوەیی 

ڕەسەنیان لەدەستدا.
سەبارەت بە تەوەرى تەکنەلۆژیا و کاریگەريى 
و کارتێکردن، ئەم پرسەش دەکرێت بڵێین وەک ئەو 
کێردە وایە، کە دەشێت لە چێشتخانەدا چەندان کارى 
باشی پێویستیى مرۆڤى پێ بکرێت، بەاڵم هەر بەو 
کێردە دەتوانرێت مرۆڤ بکوژرێت یاخود کەسێک 
خۆى بکوژێت. تەکنەلۆژیا بۆ مرۆڤ بە گشتى و بۆ 
زمان بەتایبەتى ڕێک ئاوایە، چونکە ئەم تەکنەلۆژیاى 

نوێیە دەتوانێت کارگەلێکى زۆر گرنگ بۆ مرۆڤ و 
زمان بکات، کە لە کۆندا وەک کارى نەکردە و بگرە 
بە  زۆر  ئێستادا  لە  کەچی  وابوون،  ئەندێشە  وەک 
ئاسانى و بێ ماندووبوون دەکرێت زۆرێک لەو کارانە 
دەستەبەر ببن، کە دیارە ئەمه  الیەنە ئەرێنییەکەى 
تەکنەلۆژیایە. هەرچی الیەنە نەرێنییەکەشە، ئەوەیە 
تەکنەلۆژیا،  بداتە دەست  ئاوەزى خۆى  کە مرۆڤ 
چونکە لەویاندا هەستەکانى مرۆڤ و سۆزەکانى لە 
کەمترین ئاستیشدا ڕەچاو ناکرێت، بەڵکو مرۆڤ و 
خۆئەگەر  ئاستێکەوە،  دەخرێنە  تاڕادەیەک  ڕۆبۆت 
کوردستان  ئەمڕۆى  خوێندکارانى  لە  سەرنجێک 
دیاریکراوەوە،  گۆشەنیگاى  یەک  لە  تەنیا  بدەین، 
دەکرێت  داڕشتنە،  و  نووسین  تواناى  ئەویش  کە 
خوێندکاران  چەندی  سەدیی  ڕێژەى  ئایا  بپرسین 
ڕێنووسێکى  بە  کوردیی  نووسینێکى  تواناى 
لە  دەڵێم:  وەاڵمدا  لە  هەیە؟  پیڕەوبەندیان  کوردیی 
گومانیشم  نییە.  بوونیان  نەبێت  ئاستدا  کەمترین 
شلۆقبوونى  لە  جگە  ئەمە  هۆکارى  کە  لەوەنییە، 
بۆ  بەشێکى  فێرکردنمان،  و  پەرورەدە  کەرتى 
زۆرینەى  چونکە  دەگەڕێتەوە،  نوێ  تەکنەلۆژیاى 
کارئاسانییەکى زۆر  پێیە، کە  خوێندکاران مۆبایلى 
دەکات لە زۆر لە بوارەکاندا، ئەمەش وادەکات کە 
ئاوەزى خوێندکارەکان ئەو چاالکییەى لە هێندێک لە 
بوارەکاندا نەمێنێت. تەنانەت لە بوارى وەرگێڕانیشدا 
کە  دەکرێت،  گووگڵ  وەرگێڕانەکانى  خۆڕادەستى 
ئەمەش ئەگەر بۆ یەک دوو دەوربەر )سیاق( ڕاست 
دەربچێت، ئەوا بۆ چەندانى تر وانابێت، تۆ سەرنج 
زمان  هێندەى  ئەمەش  کە  بدە،  مۆسیقا  بوارى  لە 
ئامێرە  ڕێگەى  لە  کاتێک  بەاڵم  گرنگە،  نەتەوە  بۆ 
چەند  تا  بزانە  دەژەنرێت،  مۆسیقا  زیرەکەکانەوە 
ویژدانییەکانى  تایبەتمەندییە  لەگەڵ  دەتوانرێت 
شاعیروتەنى  گۆرانى  و  یەکانگیربێت  نەتەوەدا 

میزاجى کوردەوارى تێکنەچێت!.
سەبارەت بە تەوەرى جیهانگەرایی و کاریگەریی 

بۆ زمان، دەکرێت بڵێین: 



47 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

سەرجەم  له سه ر  کاریگەری  جیهانگەرایی 
زمانە  بۆ  کاریگەرییە  ئەو  بەاڵم  هەیە،  زمانەکان 
ئەو  چونکە  دەبێت،  زیاتر  زۆر  بێخەمخۆرەکان 
هاوکات  و  زانستى  زمانی  دەستگاى  کە  زمانانەى 
ڕامیاریی زمانى و ستراتیژى زمان و پالنى زمانییان 
کاریگەریی  کەمترین  جیهانگەرایی  ئەوا  هەبێت، 
لە  کە  بزانین،  ئەوەش  دەبێ  دەبێت،  بۆیان  نەرێنیی 
و  فەڕەنسایی  و  ڕووس  وەک  نەتەوەکانى  ئێستادا 
لە  نەرێنییەکانى جیهانگەرایی  لە کاریگەرییە  تاد،   ....
وەک  نەتەوەیەکى  هەربۆیە  دەترسن،  زمانەکانیان 
فەڕەنسەیی، کە بوونى نەتەوەییان، لە شەش واڵتى 
جودادا هەن، لەوانەش: کەنەدا، سویسرا، ... تاد، میریی 
زمان  بۆ  زانستى  کۆنگرەى  فەڕەنسا، سااڵنە  واڵتى 
ساز دەکات و هەلومەرجى نوێی زمان و پێشهاتەکان 
کۆکارانەى  ئەو  ڕۆشنایی  لەبەر  و  بەرباس  دەخەنە 
کۆنگرەکانیاندا، پالنى زمانى بەگوێرەى ئەو ڕامیارییە 

زمانى و ئەو ستراتیژەى هەیانە، دادەنێن. 
ترسناکتر  و  گرنگتر  ئەمانەش  هەموو  لە 
زمانى  کە  ئەمریکا،  وەک  واڵتێکى  کە  ئەوەیە، 
ئینگلیزی پێڕەو دەکەن، هەر لە ساڵى )1938(ەوە 
پەیمانگاى هاوینەى زمانیان هەیە و کارى ورد بۆ 
زمان دەکەن. ئەمریکاییەکان لە سه رەوە لە خەمى 
لەناوچوونى زمانانى جیهاندان، بەاڵم لەژێرەوە کار 
بۆ فراوانترکردنى کاریگەرییەکانى زمانى ئینگلیزى، 
لە سەرجەم جیهاندا دەکەن. بۆیە لەمێژە پێشبینى 
کراوە، کە هەرچەند ساڵێک جارێک زمانێک  ئەوە 

یان پتر بەرەو نەمان دەچێت.
و  وەرگێڕان  پرۆسەى  تەوەرى  بە  سەبارەت 

زمانزانین و پرسی ئەوەى چ ڕاژەیەکى بە زمانى 
دڵنیاییەوە  بە  دەڵێم:  وەاڵمدا  لە  کردووە؟  کوردى 
وەرگێڕان بۆ هەر نەتەوەیەک تا سەر ئێسک گرنگە و 
بگرە سەرجەم قۆناغەکانى پێشکەوتنى مرۆڤایەتى، 
ئەگەر وەرگێڕان نەبووایە، ئەوا نەدەبوون. کەواتە 
دەبێ  بەاڵم  لێناکرێت،  نکووڵی  وەرگێڕان  گرنگی 
بپرسین کێ وەرگێڕە؟ یاخود بە کێ بڵێین وەرگێڕ؟ 
و خۆى  زانى  زمانێک  لە  هەرکەس شتێکى  دیارە 
هیچی  زیاتر  بێسەروبەری  ئەمە  وەرگێڕ،  لێبێتە 
وەرگێڕ  کەسی  لەبەرئەوەى  لێناکەوێتەوە،  ترى 
دەبێت نەک هەر ئەو زمانەى خۆى بزانێت، بەڵکو 
نەتەوەکەى  کەلتوورى  لە  باشی  بە  زۆر  دەبێت 
خۆى بەئاگابێت، ئەوجا ئەگەر بخوازێت وەرگێڕان 
لە زمانێکى ترەوە بۆ زمانەکەى خۆى بکات، ئەوا 
دەبێت ئەو زمانە و کەلتوورەکەشی بەباشی بزانێت، 
بزانێت،  وەرگێڕان  هونەرى  دەبێت  لەوەش  جگە 
زانستیشە،  وەرگێڕان  کە  بزانێت  بەباشی  ئەوەش 
ئەوجا دەبێت دەستبداتە کارى وەرگێڕان، بەداخەوە 
ئێمەدا کەسانێک هەن، کە چەندان  لە هەرێمەکەى 
و  زمان  کەچی  بازاڕەوە،  خستووەتە  کتێبیان 
نازانن،  باشی  بە  نەتەوەکەى خۆشیان  کەلتوورى 
وەرگێڕاو،  بۆ  یاخود  لێوەرگیڕاو  زمانى  چجاى 
کەواتە ئەمانە تەنیاوتەنیا وەرگێڕە هەڵتۆقیوەکانى 
کە  کوردستانن،  بوارەى  ئەم  شلۆقەکەى  بازاڕە 
بوارەدا  ئەو  تایبەتمەندى  دەستگاى  نەبوونى  لە 
کەوتوونەتە وشکەمەلە. دیارە هەرگیز مەبەستمان 
ئەو  بەڕاستى  کە  نییە،  وەرگێڕە  کەمە  ژمارە  ئەو 
توانایەیان هەیە و بگرە ئەفراندنیش دەکەن، بەاڵم 

زمان کۆڵەکەى یەکەمى ماىن هەر نەتەوەیەکە. 

هەرکات زمان نەما، ئەوا بووىن نەتەوەکە 

وەک نەتەوە دادەڕمێ

;
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گرفتەکە ئەوەیە بەهەردوو چەشنەکە هەر وەرگێڕ 

دەوترێت و پااڵوتنێکیان بۆ ناکرێت.
سەبارەت بەوەش، کە ئایا زمانزانین و وەرگێڕان 
چ ڕاژەیەکى زمانى کوردیی کردووە، دەڵێم: ڕاژەى 
کردووە، بەاڵم لەبەر نەبوونى دەستگاى تایبەتمەند 
پێویستى  ئاستى  لە  هەرگیز  ڕاژەکە  بوارە،  بەو 

کورد و زمانەکەیدا نییە.
پرسی  کە  حەوتەم،  تەوەرى  بە  سەبارەت 
سروشتى نێوان هزر و زمانە، دەکرێت بڵێم: بیر و 
زمان پێکەوە مرۆڤیان بەم ئاستەى شارستانییەتى 
نەبووایە،  زمانى  ئەگەر مرۆڤ  گەیاندووە، چونکە 
ئەوا  مەبەستە،  ئاخاوتنمان  زمانى  دیارە  کە 
و  بانگ  و  ئاماژە  ڕێگەى  لە  نەدەتوانرا  هەرگیز 
بەدەستبێت،  پێشکەوتنە  ئەم  بتوانرێت  قیژەوە 
کەوتوونەتە  لەمێژە  ژیربێژان  و  زانایان  هەربۆیە 
زمان.  و  بیر  نێوان  پێوەندییەى  لەو  بیرکردنەوە 
هێندێکیان پێیانوایە بیر لە سایەى زماندایە، هەیشن 
پێچەوانەکەى دەڵێن. هەرچۆنێک بێت، بەندە پێموایە 
ئەگەر بیر نەبووایە، ئەوا زمان نەدەبوو، بەاڵم کە 
زمان قۆناغە سەرەتاییەکانى خۆى بڕيى و مرۆڤ 
هۆکارى  بووە  زمان  ئەودەم  ئاخاوتن،  کەوتە 
پەرەسەندنى بیر، هاوکات خودى بیریش هەمیشە 
تاوەکو  بچاالکێنێت،  کە زمان  ئەوەدایە،  لە هەوڵى 
زۆرترین  کات،  خێراترین  و  ئەرک  کەمترین  بە 
و  مەبەست  کە  بگوازێتەوە،  خۆى  بەرهەمەکانى 

بیرە نوێیەکانن.
تەوەرى هەشتەم، کە پرسی پێوەندیی نێوان زمان 
و ڕامیاری )سیاسەت( و کاریگەرییانە لە یەکترى، 
لێرەدا  بەاڵم  ڕووننییە،  زۆر  ئەگەرچی  پرسە  ئەم 
دەکرێت بڵێین: ئەگەر ڕامیاریی بریتیبێت لە هونەرى 
بەدەستهێنانى ئەوەى دەتوانرێت بەدەستبێت، ئەوا 
ئەم هونەرە هۆکارەکەى هەرخودى زمانە. ڕامیارى 
بتوانێت  کە  کەسەیە،  ئەو  بلیمەت  و  سەرکەوتوو 
و  وشە  چوارچێوەى  بخاتە  بەباشی  خواستەکانى 
واوە،  کاریگەرى  و ڕستەى  دەستەواژە  و  زاراوە 

کە بتوانێت لە ڕێگەیانەوە بەرامبەرەکەى ڕامبکات، 
بەواتایەکى دى بتوانێت بەرامبەر بهێنێتە سەر ئەو 
لەبار و خاڵى  بە  ئەم  باوەڕەى، کە بۆچوونەکانى 
جا  دوورکەوتنەوە.  نەک  بزانێت،  بەیەکگەیشتن 
بێت،  زمان  ڕامیاری  بە  پرسەکە سەبارەت  ئەگەر 
ئەوا لە وەاڵمدا دەڵێم: وەک زۆر لە بوارەکانى تر، 
زمانیش ڕامیاریی خۆى هەیە، خۆئەگەر ڕامیاریی 
پالنى  و  زمان  ستراتیژى  ئەوا  هەبوو،  زمانى 
هەبوون،  ئەمانەش  کە  دەبێت،  بوونیان  زمانیش 
ئەوا دەکرێت بڵێین: هەر زمانێک ئەگەر دەسەاڵتى 
زمانى  ڕامیاریی  بەپێی  زمان  خاوەن  نەتەوەى 
مامەڵە لەگەڵ زمانەکەدا بکات و پسپۆڕانى زمانیش 
ئەو  هەرگیز  ئەوا  دابڕێژن،  بۆ  پالنى  و  ستراتیژ 
و  ناچێت  پووکانەوە  و  سستبوون  بەرەو  زمانە 
دەتوانێت پێبەپێی پێشکەوتنەکانى سەردەم هەنگاو 

بنێت و پێشبکەوێت، پێچەوانەکەشی زۆر ڕاستە. 
تەوەرى نۆيەم، کە پرسی هەبوونى ڕێنووسی 
بە  ئەوا  کوردستاندا،  باشوورى  لە  ستانداردە 
حەسرەتەوە دەڵێم: بەداخەوە، چونکە دەکرێت بڵێم 
تاڕادەیەکى باش تا ڕاپەڕین و بگرە چەند ساڵیک 
زمانە  چ  دواتر  بەاڵم  هەمانبوو،  ڕاپەڕینیش  دواى 
بەرەو  ساڵییەکەى  پەنجا  و  سەد  ڕێچکەگرتووە 
بەردەم  بوون و چ ڕێنووسەکەش خرانە  ستاندار 
خۆى((،  بۆ  هەرکەس  ئۆخەى  ))ئۆخەى  پەتاى 
بۆیە دەڵیم: نەخێر لە ئێستادا بەرەو داڕووخانمان 

بردووە.
پرسی  کە  دەيەم،  تەوەرى  بە  سەبارەت 
کاریگەریی ئاینە لەسه ر زمان. بۆ ئەمە بەدڵنییاییەوە 
زمان  لەسه ر  کاریگەریی زۆرى   ئایین  کە  دەڵێم: 
هەیە، تا ئەو ئاستەى کە هێندێکجار ئایین بووەتە 
نەتەوە و گەالنى جوداجودا، کە  لەناوبردنى  هۆى 
ئەمەش هەر لە ڕێگەى لەناوچوونى زمانەکانیانەوە 
کە  لەوەدا  هەیە،  پێچەوانەکەشی  دیارە  بووە. 
و  پارێزراوە  ئایینەوە  بەهۆى  چەپەک  زمانێکى 
چەندان  زمانى  بووەتە  دواتر  و  گەشەیکردووە 
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نەتەوە و گەلى دیکە. دیارە دەبێت ئەوە بزانین، کە 
لە زۆر باردا ئەو دەسەاڵتەى کە دینەکەى دەکاتە 
هەوڵى  ئەوا  دەسەاڵتدارییەکەى،  بڕواى  و  ئایین 
سەپاندنى زمانى دینەکەى بەشێوەى ناڕاستەوخۆ 
بەتایبەت  دەدات،  ڕاستەوخۆش  بە  هێندێکجار  و 
هەرخۆى  دینییەکەى  دەسەاڵتە  کە  لەوکاتانەدا 
دەسەاڵتى ڕامیارییش بووە. جا سەبارەت بە زمانى 
کوردى، دەکرێت بڵێم: کاریگەریی زۆرى هەبووە، 
بۆ  هەر  ئایینزاکانى،  چ  و  بەگشتى  دینەکەى  چ 
نمونە ئایینزای جەعفەرى لە ڕێگەى شیعەگەرییەوە 
ڕووبەرێکى فراوانى نیشتمانى کورد، کە ئاینزایان 
کوردى  کە  زمانى  و  نەژاد  توانراوە  جەعفەرییە، 
بووە، بۆ فارسی و عەربی بگۆڕێن، کە ئەمەش لە 
زۆر ڕێگەوە کراوە، لەالیەنى ئاینەکەشەوە بەگشتى، 
کە  کورد،  تیرەى  و  خێڵ  چەندان  بڵێین  دەکرێت 
لە  ئێستادا  لە  بوون،  سوننەش  ئایینزانى  بە  سەر 
عەرەبێنراون،  زمانەکەیانەوە  لەدەستدانى  ڕێگەى 
بەشێوەیەکى گشتیش ئەگەر لە ڕوانگەى ناونانەوە 
بڕوانین،  کوردەوە  مندااڵنى  ناونانى  بەتایبەت 
بەدەگمەن  پێشوو،  سەدەى  سییەکانى  تا  دەبینین 
نەبێت ناونان بە کوردى نەبوو، بەاڵم لە چلەکانى 
ئەو سەدەیەوە، بەهۆى هێندێک ڕۆشنبیرى دوور 
بوارەدا  لەو  پێشەنگیان  ڕۆڵى  کە  ئەندێشەوە، 
هەبوو، ناونان بە کوردى سەریهەڵدایەوە و بەرەو 
زۆربوون چوو، کەچی لە دواى ڕاپەڕینەوە، بەهۆى 
هاندانەکانى ئێران و سعوودییە و بگرە حیزبایەتى 
کوردى ناو دەسەاڵتدارى باشووریش، کە کاریان 
بنباڵى خۆیان  ئیسالمی  گرووپی  و  لەسەر حیزب 
و  عەرەبی  بە  ناونان  لووزەوى  دەبینین  دەکرد، 
بەتایبەت بەو ناوە ئیسالمییانەى، کە هێندێکیان لەناو 
خودى عەرەبیشدا کەمبوونەتەوە یاخود نەشماون، 
سەریهەڵدا، لەوانەش: ئەنەس، ئوسامە، موسەننا... 
تاد، نەک هەرئەوەش، بەڵکو هاندان و پابەندکردنى 
ئەندامانى حیزبە ئیسالمیيەکان بەوەى، کە ڕۆژباش 
و بەیانیباش و ...تاد وەک سەرپێچی ئایینى سەیر 

بکەن و تەنیاوتەنیا )سەالمونعەلەیکوم( بەکاربهێنن. 
گومانیش لەوەدا نییە، کە دەسەاڵتە داگیرکەرەکانى 
ئەمەیان بەالوە  پارچەکان،  کوردستان، بۆ هەموو 
باشبوو، نەک بەکاربردنى زمانى کوردى، هەرگیز 
بازاڕ،  ناو  خەڵکى  بۆچی  کە  نەدەچووم،  ئەوە  بۆ 
و  مامە  و  خاڵە  لەبریی  هەشتاکانەوە  کۆتایی  لە 
کاتێک  جا  بەکاردەبەن،  )حاجى(  زاراوە  کاکە، 
ئەمە بۆ ئەو کەسانە بێت کە سەردانى حیجازیان 
بەاڵم  بوو،  ئاسایی  کورددا  لەناو  ئەوا  کردووە، 
وەک ئەوەى کە لە کەلتوورى عەرەبدا بۆ هەموو 
بەتەمەنێک حاجى دەوترێت، ئەمە الى کورد نەبوو، 
خوێندنەوەى  دواى  لە  حاجیحاجییەم  ئەم  نهێنیی 
حەمەکەریم  مامۆستا  کتێبەکەى  سێيەمى  بەرگى 
هەورامى، کە بە ناوى )چیرۆکى من و گوندەکەم(
ە بۆ دەرکەوت، کە لە شوێنێکدا دەڵێت: ))لە دواى 
هەولێردا  ئەمنى  دەستگاکانى  یەکێک  لە  ڕاپەڕین 
کە  دەستکەوت،  ئەمنمان  فەرمی  نووسراوێکى 
لەناو  زاراوانە  ئەو  بەکارهێنانى  هاندانى  داواى 
مەبەستم  قسانەمدا  لەم  دیارە  دەکات((.  خەڵکدا 
ئەوە نییە، کە خودى دین ئەوە بخوازێت، هێندەى 
ئەوەى کە دەسەاڵتەکان دین بۆ مەبەستى خۆیان 
لەناو  کە  دەزانم،  ئەوە  بەندە  چونکە  بەکاردەبەن، 
کە  هەیە،  فەرموودەى  پێغەمبەردا،  فەرموودەکانى 
دەڵیت: ))من حق الولد على الوالد ان یحسن إسمه((، 
نییە،  ئەوە  بەواتاى  إسمه((  یحسن  ))أن  بێگومان 
ناوێک  بەڵکو  بنێن،  منداڵتان  لە  عەرەبی  ناوى  کە 
بۆ  نەرێنی  دەروونی  کاریگەریی  کە  دەخوازێت 

دەروونى منداڵەکە لە کاتى گەورەبوونیدا نەبیت.
زمانى  بەراوردکردنى  پرسی  کە  دواتەوەر، 

کوردییە لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا.
سەبارەت بەم پرسە، بەندە پێموایە، کە ئەگەر 
ئەو دوێنێیە بە پێش ڕاپەڕین دابنێین، ئەوا بێگومان 
زۆر  لە  ڕاپەڕین  پێش  کوردى  زمانى  کە:  دەڵێم، 
الیەنەوە چاکتر بوو، چونکە نووسەر نووسەر بوو، 
نەک هەر قەڵەمبەدەستێک خۆبە نووسەر بزانێت و 
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سەلمکوێرم بکەوێتە وێزەى زمانى کوردى، یاخود 
ئەوسا ئەم هەموو حیزبە نەبوون، بەم هەموو کەناڵە 
زۆر و بۆرەوە، کە ڕۆژانە پێ بە زمان و ڕێنووس 
و کەلتوورى کورددا دەنێن و هیچ چوارچێوەیەک 
هەموو  لەسەروو  نییە.  پێشێلکارییەکانیان  بۆ 
ئەمانەشەوە، ئەوسا لە قوتابخانەکاندا لە سەرجەم 
کوردیخوێندن  بە  کە  کوردستاندا،  باشوورى 
هەبوو، هەر یەک شێوەزار بوو، ئەویش ئەوەبوو، 
گرتبوو،  ستانداردبوونى  ڕێچکەى  مێژبوو  لە  کە 
کەچی لە سایەى حیزبایەتى کورديدا، کرا بە دوو 
ئێستادا  لە  کە  ئەوەیە،  خراپتر  لەوەش  شێوەزار، 
کە  کراونەتەوە،  تر  زمانانى  بە  قوتابخانە  هێندە 
لەو  جیاوازە  زۆر  تێیاندا  خوێندنیش  هەلومەرجى 
قوتابخانانەى، کە بە کوردین، چونکە میریی هەرێم 
ئەمە  دەکات،  بۆ  زۆریان  کارئاسانی  و  هاوکاريى 
لەالیەک و لەالیەکى ترەوە ڕەوشی بەکوردیخوێندن 
و هەلومەرجى قوتابخانە کوردییەکان هێندە نالەبارە، 
دەوڵەمەندانیش  بەڵکو  بەرپرسان،  هەر  نەک  کە 
هاوکات  کوردى،  خوێندنى  بەر  ناخەنە  مندااڵنیان 
بانگەشە  حیزبەکانەوە  تەلەفزیۆنەکانى  لە  شەوانە 
كه   قوتابخانانەى  ئەو  خوێندنى  ئاستى  چاکی  بۆ 
خوێندنگەکانیان  پێشکەشی  و  بێگانەن  زمانى  بە 
کوردى  خوێندنى  لە  خەڵكى  تاوەکو  دەکرێت، 

داببڕن.
هەڵەى گەورەش ئەوەیە، کە ئەمە بە پێشخستنى 
و  زمان  ئەنفالکردنى  بە  نەک  ناودەبەن،  کورد 
فێربوونى  کە  ئاشکراشە،  و  دیارە  کەلتوورەکەى، 
زۆرى  کەڵکى  ئینگلیزى،  بەتایبەتى  زمانێک  هەر 
هەیە، چونکە ئەو زمانە بووەتە زمانێکى ناوکۆیی لە 
نێوان واڵتاندا، بەاڵم هەرگیز ئەمە بەو واتایە نییە، 
کە نەتەوەیەک بێت و واز لە زمانى زگماکى خۆى 
بۆ خوێندن بهێنێت و بە زمانێکى بێگانە بخوێنێت. 
چەشنە  ئەم  پێڕەوکەرانى  کە  نییە،  لەوەدا  گومان 
نەتەوەى  کەلتوورى  لە  داهاتوودا  لە  خوێندنانە، 

خۆشیان دادەبڕێن.

بۆیە ئەگەر مەبەست ئەوەبێت، کە خوێندکارى 
دەکرێت  ئەوا  ببێت،  ئینگلیزى  زمانى  فێرى  کورد 
کە  بکات،  ئەوە  بۆ  کار  پەروەردە،  وەزارەتى 
ئینگلیزى  زمانى  وتنەوەى  بۆ  لەبار  مامۆستاى 
کە  تر،  واڵتانى  وەک  تاوەکو  بکات،  دەستەبەر 
لە  ئینگلیزى  زمانى  خوێندکارانیان،  فێربوونى  بۆ 
پرۆگرامى خوێندنیاندا هەیە و مندااڵنیان فێردەکرێن 
لێی  بەکاریببەن و  و دەتوانن وەک زمانى دووەم 
تا  کە  هەرێم،  شێوازەى  ئەم  نەک  سوودمەندبن، 
زمانى  فێربوونى  بۆ  وانە  دکتۆراشى  قۆناغى 
ئینگلیزى تەرخان دەکرێت، بەاڵم نەتوانراوە کەس 
بەخۆیدا  وەزاره تە  ئەو  دەبێت  کەواتە  بکرێت،  فێر 
پێشکەوتووى  واڵتانى  پرۆگرامى  و  بچێتەوە 
خاوەن ئەزموون لەو بوارەدا بهێنێت و مامۆستاى 
فێرکردنى  بۆ  واتە  بکات،  دەستەبەر  بۆ  شیاوى 
بۆ گۆڕینى زمانى خوێندنى  نەک  ئینگلیزى  زمانى 
ئێمە  کە  ئاشکراشە،  بێگانە.  زمانى  بە  نەتەوەکەى 
مەبەستمان ئەوە نییە، کەبچین پرۆگرامى خوێندنى 
سوید بەسەر خوێندکاردا بسەپێنین، بەبێ ئەوەى 
ئاستى  مامۆستاى  و  سوید  خوێندنگاى  کەشی 
مامۆستایانى سويد فەراهەم بکرێن، چونکە ئەگەر 
نەک  پرۆگرام،  بەهێنانى  بەتەنیا  ئەوا  وانەکرێت 
کارەکە لەبار نابێت، بەڵکو خوێندکارى کورد دەکات 
هەرئەمەش  چەژنەبوو.  هەردوو  لە  کوردەى  بە 
بووە هۆى ئەوەى کە ئاستى خوێندن بەم شێوەیە 
وێرانبێت. ئەم سەریبێدەالکتاشینە کارێکى كردووە، 
ڕاستەقینەکانمان  پەروەردەکارە  لە  زۆرێک  کە 

بێهیواییان پێوەدیار بێت.
بەکورتى و بەکوردى، ئەگەر زمانى کوردى بەم 
داهاتوودا  لە  ئەوا  بکرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەى  شێوە 
هەرئەمەش  کە  دەکرێت،  بێزراو  و  پەرپووت 
نەتەوەکەمان  داگیرکەرانى  و  ناحەزان  خواستى 

بووە و هەیە.
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سەنگەر زراری

-2004(-بەشی 
20003( ساڵى  هەولێر،   1981 لەدایكبووی   

اوكردووه، خاوه نى 
ڕاگەیاندنی پەیمانگای تەكنیكی هەولێرى ته و

اڵوكراوه يه .
ى زۆر وتارى ب

و ژماره يه ك
شه ش كتێبى چاپكراو 

زمانی ستانداردی كوردیی و 

بێتاوانیی پسپۆڕانی زمان
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چەندە  كورد،  بۆ  ستاندەر  زمانی  نەبوونی 
كولتوورییە،  و  نەتەوەیی  و  زمانيی  كێشەیەكی 
هێندەش بووەتە پاساو بۆ هەموو ئەوانەی لەڕووی 
ڕێنووس و نووسین و داڕشتنی وشە و ڕستەوە 
نازانن سێ ڕستەی ڕێكوپێك بەیەكەوە  الوازن و 
بە  و  بكەن  بۆ  جوانی  ڕێنووسكارییەكی  و  بنێن 
ئەم  بەهۆی  و..  شاعیر  و  نووسەر  دەڵێن  خۆیان 
پاساوەشەوە، شەلم كوێرم دەكەونە سەر جەستەی 
نووسین و بە هیچ شێوەیەك نایبووێرن و گوێ بە 

ئاستی باشی و خراپی زمان و ڕێنووس نادەن.
زۆری  كوردی،  ستاندەری  زمانی  نەبوونی 
كە  كراوە،  لەسەر  كاری  كەم  و  گوتراوە  لەسەر 
بەر لە هەموو شتێك ئەم كارە لە ڕێگای سەپاندن 
قسەی  بە  نەك  دەبێت،  سیاسییەوە  دەسەاڵتی  و 
تاكەكەس و گرووپ و  كاری  ڕێگای  لە  و  خۆش 
حكومەتی  بەداخەوە  بەاڵم  دیاریكراو،  دەزگایەكی 
شتانە  ئەو  هەموو  بۆ  )سەپاندن(  ئامادەیە  هەرێم 
بەكاربێنێ كە لە بەرژەوەندی خۆیدان، بۆ نموونە: 
ئەگەر وەرگرتنی پارە لە چینێك، یان لە بەرامبەر 
شتێك كە سەپاندنەكەی لە بەرژەوەندی خۆیدا بێت، 
دەیسەپێنێ،  زوو  بە  زوو  و  ناخواتەوە  لێ  ئاوی 
یان  گشتی،  بەرژەوەندیی  لە  دی  شتێكی  بەاڵم 
بەرژەوەندیی كولتووریدا بێت، دەستی لێ بەردەدات 
و خۆی لێ بەساحێب ناكات. هەربۆیەش لەڕووی 
دروستبووە،  گەڕەالوژەیەك  زمانەوە  ڕێكخستنی 
زمانێكی  دروستبوونی  بەرەو  تەنیا  نەك  كە 
نووسین  زمانی  خەریكە  بەڵكو  ناچین،  یەكگرتوو 
و ئاخاوتنیش ئەوەندە خراپ و بێسەروبەر دەبێت، 
دەكەونەوە  دوور  لەیەك  دیالێكتەكان  لەالیەك 
و  سەقەت  ڕاگەیاندنی  بەهۆی  دیكە  لەالیەكی  و 
نابەرپرسەوە، خەریكە ئەو بڕە زمانەش دەشێوێ، 
فەرمی  زمانی  وەك  كوردستان  باشووری  لە  كە 

بەكاردەهێنرێت.
زمانی  لەبارەی  محەمەد  مەسعود  مامۆستا 
كوردییەوە دەنووسێت: »زمانی كوردی لە هەموو 

مێژوودا خاوەنێكی دەسەاڵتدار و دڵسۆزی نەبووە. 
 2500 لە  بەر  تێكچووە،  لێیان  ماددەكان  لەوەتەی 
سیاسی  كیانی  خاوەن  كورد  میللەتی  زیاتر،  ساڵ 
خزمەتی  توانیبێتی  تاكو  نەبووە،  حكومەت  و 
بەهۆی  ببا،  بەرەوژوورتری  و  بكا  زمانەكەی 
سازدان و لە چەرخدانیيەوە بۆ بەكارهێنانی ئەدەبی 
و ڕەسمی و هونەری، یاخود هەر نەبێ ڕێزمان و 
دەستوورەكانی بپارێزێ و وەك زمانێكی یەكگرتوو 

لە سەرانسەری كوردستاندا بیهێڵێتەوە«)1(.
ئێستاش  بۆ  محەمەد  مەسعود  قسانەی  ئەو 
هەیە،  خۆجێی  حوكمێكی  ئێستا  لەكاتێكدا  ڕاستن، 
یەكگرتووی  زمانێكی  نەك  حكومەتە  ئەم  چونكە 
كوردیی دروست نەكردووە، بەڵكو خۆی بەشدارە 
لە پارچەپارچەبوونی ئەم زمانە، بۆ نمونە حكومەت 
كوردستان  لە  خوێندنی  مەنهەجی  خۆی  هەر 
كردووەتە دووبەش، لە ناوچەی بادینان، خوێندن بە 
كرمانجییە و لە ناوچەكانی سۆرانییش، بە سۆرانی، 
یان لە هەندێك شوێن هەوڵی جۆرێك لە تێكەڵكردنی 
لە  )سورمانجی(  ناوی  و  دەدرێت  دیالێكتەكان 
لەكاتێكدا  دادەتاشرێ،  بۆ  كرمانجی(  و  )سۆرانی 
تێكەڵكردنی  لە  نەتەوەیی  زمانی  »دروستبوونی 
وەك  نابێت،  دروست  دیالێكتەكانەوە  بەزۆری 
هەندێك بە هەڵە لە كوردستاندا لێی تێگەیشتوون، 
بەڵكو بڕیارێكی سیاسی دروستی دەكات، كە تێیدا 
هۆكارێكی  چەند  بەهۆی  دیالێكتەكان  لە  یەكێك 
ڕەسمیی  زمانی  دەكرێتە  تایبەتەوە،  مێژوویی 
زانست  و  باڵوكردنەوە  و  نووسین  و  خوێندن 
بە  دیالێكتێك  هەر  كردنی  بێگومان  واڵتەدا،  لەو 
لەو  نەتەوەیی، هەندێك كێشە بۆ نەوەیەك  زمانی 
بەو  یەكەمجار  كە  دەكات  دروست  خوێندكارانە 
دیالێكتە نامۆیە دەخوێنن، بەاڵم لە ئاستی ناوەندی 
و  نامێنێت  بوونی  كێشەیە  ئەم  دوورخایەندا  و 
هەموو دانیشتوانی ئەو واڵتە دەتوانن ئەو دیالێكتە 

وەك زمانی نەتەوەیی خۆیان بەكاربهێنن«)2(.
ئەگەر زمان یەكێك بێت لە ڕەگەز و پێكهاتەكانی 
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نەتەوە، ئەوا بێگومان بۆ كورد یەكێكە لە ڕەگەزە 
نە  و  دەوڵەتین  نە  ئێمە  چونكە  سەرەكییەكان، 
واڵت،  سنووری  وەكو  چوارچێوەیەكی  توانیومانە 
و  بنەما  بكەینە  دی  شتێكی  هەر  یان  ئایین  یان 
چوارچێوەی نەتەوەییمان، بۆیە دەشێ زمان بكرێتە 
یەكێك لە بنەماكانی كۆكردنەوەی نەتەوەی كورد، 
برەودان  كوردستان.  باشووری  لە  كەم  بەالیەنی 
یەكگرتوو  زمانێكی  دروستكردنی  بە  زمانیش  بە 
دەكرێت، بێگومانیش »كێشەی زمانی یەكگرتوو لە 
هیچ واڵتێكدا كێشەیەك نییە لیژنەیەك لە مامۆستا 
و زمانناس و پسپۆڕی تەربەوی چارەسەری بكەن، 
بەڵكو كێشەیەكی سیاسییە و پەیوەندی بە ئیرادەی 
نەتەوەوە  بونیادنانی  و  دروستكردن  سیاسی 

هەیە«)3(.
پێشێ:  دێنە  پرسیارێك  چەند  پێودانگەوە  لەم 
ئایا حكومەت دەتوانێت ئەوە بكات و نایكات؟! یان 
حكومەت ئەوەی بۆ ڕۆشنبیران و پسپۆڕانی ئەم 

بوارە جێهێشتووە و ئەوان نایكەن؟!
بێگومان بۆ برەودان بە زمانی كوردی، هەوڵی 
تاكەكەسی و دامەزراوەیی زۆرن و ناكرێ لەبەرچاو 
نەگیرێن، زۆر دەزگای چاپ و باڵوكردنەوە، خۆیان 
تایبەت  پێڕەوی نووسین و ڕێنووس و خاڵبەندی 
وەكو  »ئەكادیمیای كوردی«یش  داناوە،  بەخۆیان 
خۆی  هەوڵی  لەمبارەیەوە  فەرمی  دەزگایەكی 
دەزگا  ئەم  كاری  لەسەر  تێبینیشمان  ئەگەر  داوە، 
و دامەزراوانە هەبێ، دەبێ ئەوە بزانین كە ئەمانە 
بكرێن،  چاك  دەكرێ  و  نین  سەرتاسەری  هەوڵی 
دەزگایەك  هیچ  چونكە  بگشتێنرێن،  ناكرێ  بەاڵم 
ناتوانێ پێڕەوەكەی خۆی بەسەر كەس و شوێنی 
پۆلیسیان  نە  دامودەزگایانە  ئەم  بسەپێنێ،  دیكەدا 
هەیە و نە دەسەاڵتی سەپاندنی پێڕەوەكانی خۆیان 
تەنیا  دەكەوێتەسەر،  ئەركەی  ئەم  ئەوەی  هەیە، 
یەكخستنی  و  دروستكردن  »مەسەلەی  حكومەتە 
زمانی نەتەوەیی، كاری ئەم لیژنە، یان ئەو لیژنەی 
دیكە  وەزارەتێكی  هیچ  یان  پەروەردە،  وەزارەتی 

پسپۆڕانی  نییە  مەسەلەیەك  ئەساسیشدا  لە  نییە 
بواری زمان بڕیاری لەسەر بدەن، بەڵكو بڕیارێكی 
عەقڵییەت  بەو  پەیوەندی  و  ستراتیژییە  سیاسیی 
نەتەوە  و خەیاڵە سیاسییەوە هەیە كە دەخوازێت 
كە  بۆئەوەی  بەڵگەشمان  بكات«)4(.  دروست 
دەسەاڵتی سیاسی دەتوانێ ئەم كارە بكات ئەوەیە 
دەیەوێت  كاتێك  عەقڵییەتە سیاسییە،  ئەو  هەر  كە 
بادینی بكاتە مەنهەجی دەڤەری بادینان و سۆرانی 
بۆ دەڤەری سۆران، دەیكات و دەیسەپێنێ و گوێ 
بۆ  دەكەوێتەوە،  لێی  كە  نادات  ناڕەزاییانەش  بەو 
دەرچوو،  بڕیارە  ئەم  ئەوكاتەی  وەبیرهێنانەوە، 
نەك تەنیا بەشێك لە ڕۆشنبیر و شارەزایان، بەڵكو 
ئەو دەڤەرانەی لە هەولێریش نزیكن و شێوەزاریان 
بەاڵم  بادینی،  نەك  نزیكە  سۆرانییەوە  لە  زیاتر 
دهۆكن،  پارێزگای  بە  سەر  ئیدارییەوە  لەڕووی 
مەنهەجی  بكرێتە  بادینی  لەوەی  بوون  ناڕازی 
لەوانەش  نەگیرا،  لێ  گوێیان  كەچی  خوێندنیان، 

چەند ناوچەیەكی دەڤەری بەردەڕەش.
سەردەمێك حكومەت و حیزب، هەموو شتێكیان 
بە سیاسەت بارگاویی كردبوو، زمان یەكێكە لەوانە 
كە تا ئێستاش ئەو كاریگەرییەی لەسەر ماوە »لە 
دەدۆزینەوە  وێنە  ملیۆنەها  كوردیدا،  ئەدەبیاتی 
سیاسەت  ڕەمزییەی  سیستەمە  ئەو  بەبێ  كە 
ناكرێن،  تەفسیر  سەوزیكردووە  زماندا  لەناو 
ناوەوەڕا  لە  زمان  كە  بڵێین  دەتوانین  بەجۆرێك 
بەجۆرێك ئاڕاستە دەكرێت سیاسییانە بیربكاتەوە، 
سیاسەت  كە  هەڵگرێت  دەاللەتە  و  مانا  ئەو 
لەڕێی  تائێستاش  بەخشیوە«)5(،  پێی  پێشوەخت 
دەزانێ  كورد  تاكی  زمانەوانییەكانەوە  دەاللەتە 
بەرامبەرەكەی سەر بە چ حیزب و الیەنێكە، یان لە 
چ الیەنێكەوە نزیكە، چونكە هەموو وشەكان، وەكو 
ناوچە جوگرافییەكان بەسەر دوو زۆنی سەرەكی 
بەردەوامە  هەوڵە  ئەم  ئێستاش  تا  و  دابەشبوون 
و...«  الو/گەنج  ئافرەت/ژن،  »قوتابی/خوێندكار، 
كە  دابەشبوون،  جۆرێك  بە  دیكە،  وشەی  دەیان 
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سیاسی  الیەنێكی  بۆ  ئینتیمابوون  بۆ  گوزارشتن 
حیزبە  جگەلەوەی  ئەمە  لێیەوە.  نزیكبوون  و 
هەوڵیان  ئەوان  شێوەی  هەمان  بە  بچووكەكانیش 
بكەن:  دروست  بەخۆیان  تایبەت  فەرهەنگی  داوە، 
دەیان  و...«  فێرخواز  هەڵسووڕاو،  »خۆبەخش، 
و  قەبارە  بچووكیی  بەهۆی  بەاڵم  دیكە،  نموونەی 
ئەوان  كاری  حیزبانەوە،  ئەم  جەماوەریی  پێگەی 

كەمتر دیارە.
حیزبی  پەناشییەوە  )لە  و  حكومەت  كەواتە 
ئەگەر خۆی كارێكی بووێ، دەیكات،  دەسەاڵتدار( 
بەبێ گوێگرتن لە هیچ الیەنێك، بۆ نموونە حكومەت 
و  دوكاندار  لە  ڕسوومات  و  باج  وەرگرتنی  لە 
و  ئازایە  بازرگانی  دیكەی  شوێنەكانی  و  ماركێت 
دەردەكا،  بۆ  نوێی  بڕیاری  و  فەرمان  بەردەوام 
كە  نادات  بەوە  گوێ  شێوەیەك  هیچ  بە  بەاڵم 
هەمان دوكان و شوێن، تابلۆیەكی بە نووسینێكی 
پڕ هەڵەی هەڵواسیوە، گوایە پێناسەی شوێنەكەی 
تەنیا  حكومەت  دەناسێنێ.  شوێنەكەی  و  دەكات 
تابلۆیە چەند مەتر و  ئەم  بزانێ  ئەوەندەی دەوێ 
گوێ  بەاڵم  دەكەوێ،  باج  چەندی  و  سانتیمەترە 
یان  نادات.  زمانییەكەی  و  كولتووری  الیەنە  بە 
نەگونجێ،  ئەو  لەگەڵ سیاسەتەكەی  ئەگەر شتێك 
یان  نەگونجێ،  لەگەڵیشی  دەدات،  لەسەر  بڕیاری 
لێی بێدەنگ دەبێ، یان بڕیاری پێچەوانە دەسەپێنێ. 
بیر  نموونەیەك  دەزانم  بەپێویستی  پێودانگە،  لەم 
بخەمەوە، نزیكەی دە ساڵێك لەمەوبەر وەزارەتی 
مزگەوتەكان  ناوی  دا  بڕیاری  هەرێم  ئەوقافی 
بكرێنە كوردی، من ئەو كات وتارێكم لە ڕۆژنامەی 
و  من  مزگەوتی  »لە  ناونیشانی  لەژێر  )ستاندەر( 
نووسی،  ماشائەڵاڵ«  سوپەرماركێتی  بۆ  تۆوە، 
باسی ئەوەم كردبوو كە خۆ ناكرێ ناوی مزگەوت 
بكرێتە »مزگەوتی من و تۆ« و سوپەرماركێتێكیش 
بەناوی هاوەڵێكی پەیامبەر )د.خ( بكرێت، هەردەبێ 
مزگەوت بە ناوێكی وا بێت، لە مزگەوت بوەشێتەوە 
و ماركێتیش ناوێكی گونجاو لەگەڵ خۆی، لەالیەكی 

بە  )هەر  بیانییە  و  ناڕێك  ناوە  هەموو  ئەو  دیش، 
شوێنە  و  سوپەرماركێت  لەسەر  ئەوانیش(  زمانی 
ئەوان  لەبارەی  بڕیار  بۆ  هەن،  بازرگانییەكان 
)ئەگەر  دەدرێت؟!  مزگەوت  پەالماری  و  نادرێت 
ئەمە پرسێكی سیاسی نەبێ(، )بەداخەوە مێژووی 
بڕیارەكە و وتارەكەی خۆمم بیر نەماوە(، ئەو كات 
پێوە  پەیوەندیی  ئەوقاف  كاربەدەستی  برادەرێكی 
بە وەزیری  لۆژیكییە و  كردم و گوتی وتارەكەت 
دەكەین،  لەسەر  قسەی  وەزارەت  لە  و  دەگەیەنم 
بێدەنگەی  بڕیارە  ئەم  فشارەكانەوە  بەهۆی  دواتر 
لێكرا، بێگومانم ئەگەر لەبەر خاتری سوپەرماركێت 
و شوێنە بازرگانییەكان نەبا، ئەو بڕیارەیان بەسەر 

مزگەوتەكان جێبەجێ دەكرد.
لەمەوە دەمەوێ بڵێم: ئەگەر كارێك لەمڕووەوە 
و  دامودەزگا  نەك  دەسەاڵتەوەیە،  بەهۆی  نەكرێ 
تاكەكەس، زمان پرسێكی نەتەوەیی و سەروەرییە، 
گرووپ.  كاری  و  تاكەكەسی  پرسێكی  نەك 
دەبێ  حكومەت  هەنگاوێكیش،  هەموو  لە  بەر 
هەنگاوەكانیش  دەستپێبكات،  پەروەردەوە  لە 
زۆر  بەڵكو  نین،  دڵخۆشەكەر  نەك  لەمڕووەوە 
جێگای داخن، جگە لەوەی ئەو قوتابخانە و وانانەی 
بە كوردین و كوردییەكەیان لە هەندێ شوێن هێندە 
قوتابیی  نەك  ناگات،  تێیان  گەورەش  پەڕپووتە 
بەرفراوان  هەوڵێكی  دیكەشەوە  لەالیەكی  منداڵ، 
گومان  »هیچ  خوێندن،  بەئینگلیزیكردنی  بۆ  هەیە 
زانستە و  ئینگلیزی زمانی  زمانی  كە  نییە،  لەوەدا 
توانایەكی مەزنی هەیە بۆ گەیاندنی ئەو بابەتانەی 
ئاستەنگ  تووشی  دیكەدا  زمانانی  زۆربەی  لە 
ئینگلزی هیچ  توانایەی  ئەم  لەگەڵ ئەوەشدا  دەبن، 
زمانی  هێزەكيیانەی  بێتوانایی  لەسەر  نییە  بەڵگە 
خۆی  تا  بڕەخسێت  بۆ  دەرفەتی  ئەگەر  كوردی، 
بكات«)6(.  بەرجەستە  كردەكی  بەشێوەیەكی 
پەروەردەوە  وەزارەتی  لەالیەن  دەرفەتەش  ئەم 
ئەوەندە  لەمڕووەوە  وەزارەتەش  ئەم  و  دەبێت 
ئینگلیزی  زمانی  سایەیدا  لە  خەریكە  خەمساردە، 



55 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

خوێندن،  ئاستی  لە  تەنیا  نەك  دەكرێت،  بەپیرۆز 
بەڵكو خەریكە دەگوازرێتەوە بۆ ئاستی ئاخاوتنیش، 
وشەی ڕوون و ڕەوانی كوردی فەرامۆش دەكرێت 
لەگەڵ  )نەگونجاو  و  ناقۆاڵ  ئینگلیزی  وشەی  و 
زمانەوە،  ئەم  ناو  دەئاخنرێتە  كوردی(  زمانی 
هاتین  هەر  »كە  دەیگوت:  محەمەد  مەسعوود 
زۆرەملێ  بە  ناشێ  بەكاربێهێنین  بێگانە  زاراوەی 
زمانەكەماندا  بەسەر  زۆپ  و  زەق  زاراوەیێكی 
زمانە  لە  یەكێك  زاراوەی  پێشتر  مادەم  بسەپێنین 
من  باڵوبووبێتەوە.  ناودا  بە  ڕۆژهەاڵتییەكانمان 
ئەگەر زووتر بە ئۆتۆمۆبیل-ترومبێل ڕانەهاتبامایە، 
چ الریم لە »سەیارە« نەدەبوو، هەر نەبێ چونكە 
زمانناسیم  زگماكی  هەستی  كە  كورتترە،  ئەمیان 
پێ  فەلەكیاتم  ڕادەگرم،  وشاندا  هەناسەی  بەسەر 
ڕەوانترە لە ئەسترۆنۆمی، ڕیازیاتیشم پێ لەبارترە 
وشە  بەو  سەرەتاوە  لە  ئەگەر  ماتماتیك.  لە 
بەوەی  نەدەما  پێویست  ڕاهاتباین،  ڕۆژئاواییانە 
لێیان بادەینەوە بۆ سەر عەرەبی، هەروەك ئێستا 
لە »تەلەفۆن«ەوە بۆ »هاتف« ڕاناگوێزم،  زەوقم 

مەگەر تۆبزی لە خۆم بكەم«)7(.
خوێندنەوە  و  خوێندن  و  فەرمی  ئاستی  لە 
حكومەت  دیسان  پەروەردەدا،  و  نووسین  و 
لە  ناڕێكییە  بەم  برەودان  لە  یەكەمە  بەرپرسیاری 
ڕستەكان  كوردییانەی  داڕشتنەوەی  و  نووسین 
لەمڕووەوە  خاڵبەندییش،  و  ڕێنووس  تەنانەت  و 
بۆ  شتێك  هیچ  نەیتوانیوە  تەنانەت  حكومەت 
كەم  بكات،  دامودەزگاكانی  فەرمیی  نوسراوی 
)لە  هەیە  حكومی  فەرمانگەیەكی  هەر  نوسراوی 

دەستەی  و  پەڕلەمان  و  وەزیران  ئەنجوومەنی 
پڕ  كە  فەرمانگە(،  بچووكترین  تا  دادوەرییشەوە 
نەبێ لە هەڵەی ڕێنووس و خاڵبەندی و گرنگینەدان 
جگە  ئەمە  ڕستەكان.  ڕێكوپێكی  داڕشتنێكی  بە 
لەوەی تا ئێستاش لە هەندێ شوێن زمانی كوردی 
هەر بەكارناهێنرێ، دواهەمین ڕووداوی گەورە لە 
كوردستان، هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان بوو، 
كاتێك ئەنجوومەنی دادوەری هەرێمی كوردستان، 
تەنیا  نوسراوێكدا  لە  پەسندكرد،  هەڵبژاردنەكەی 
پەسندكردنەكەی  خراپ،  عەرەبییەكی  زمانی  بە 
باڵوكردەوە، وەكو ئەوەی هەڵبژاردن لە ناوچەیەكی 
عەرەبی كرابێ و پەیوەندی بە كوردەوە نەبێ، بە 

زمانی كوردی ئەنجامەكەی ڕانەگەیەنرا. 
بە  سەبارەت  كران  لەسەرەوە  قسانەی  ئەم 
نوسراوی فەرمانگەكانی حكومەت، قسەی سەرپێی 
و  ئاسانە  سەلماندنی  بەڵكو  نین،  ڕەها  حوكمی  و 
هەموو فەرمانبەرێك و ئەوانەی نوسراوی حكومەت 
هەبێ،  زمانەوانییان  سەلیقەی  ئەگەر  دەبینن، 
نوسراوەكانی  نووسینی  ناڕێكییەی  بەو  هەست 

دامودەزگاكانی حكومەت دەكەن.
ڕۆژانەش،  ئاخاوتنی  و  قسە  ئاستی  لەسەر 
ڕاگەیاندنەكان بەرپرسن لە تێكدانی زمانی ئاخاوتنی 
ڕۆژانەی خەڵك، بەتایبەتیش تێكدانی زمانی منداڵ 
و هەرزەكاران، ئەویش بەهۆی ئەو هەموو بەرنامە 
لە  تەنیا  مەبەستمان  خراپ،  )لێرە  خراپ  فیلمە  و 
هەن(  دیكەشیان  خراپیی  بێگومان  كە  زمانەكەیە، 
نازانێ  كەس  كە  بێسەروبەرانەی  دۆبالژە  ئەو  و 
بە كوردیی چ مەملەكەتێك دەدوێن و ئەو هەموو 

بە دەیان كتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار باڵودەبنەوە، كە زۆر 

بێباكن بەرامبەر بە ڕێساكانی نووسین و ڕێزمان و ڕێنووس

;
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ئاخاوتنی  و  قسە  و  ڕستە  ناڕێكەی  داڕشتنەوە 
كاراكتەرەكان لە كوێوە هاتووە؟! بێگومان لەوەشدا 
ئەگەر ئەو بڕیارە سیاسییە هەبێت كە باسمان كرد، 
و  دەبێت  دەزگاكان  لەسەر  چاودێری  لە  جۆرێك 

ڕێ بە گەڕەالوژەی زمان نادرێت.
ئەم گەڕەالوژەیە تەنیا ئەو شوێن و دەزگایانەی 
نەگرتووەتەوە كە زمان تەنها وەكو ئامرازی گەیاندن 
دامودەزگا ڕۆشنبیريی  بەڵكو زۆرجار  بەكاردێنن، 
كتێب  دەیان  بە  دەگرێتەوە،  كولتوورییەكانیش  و 
بێباكن  و ڕۆژنامە و گۆڤار باڵودەبنەوە، كە زۆر 
و  ڕێزمان  و  نووسین  ڕێساكانی  بە  بەرامبەر 
ڕێنووس، كتێبم بینیوە چەندینجار )بەهۆی ئەوەی 
كتێبێكی بازرگانییە و دەفرۆشرێ( بە هەمان هەڵە 
ڕێنووس و زمانەوانییەكەی جارانەوە چاپكراوەتەوە، 
بێت،  بەسەرەوە  چاودێرییەكی  هیچ  ئەوەی  بێ 
هیچ  ڕادەربڕینەوە،  ئازادی  بەناوی  ناكرێ 
چاودێرییەك بەسەر ئەم دۆخەوە نەبێت، كە دەڵێین 

دەبێت،  بڕیاری سیاسی  و  بە سەپاندن  كارە  ئەم 
نووسینی  و  زمان  نەبێ  ئەوە  بواری  بۆئەوەیە 
كوردی بێحورمەت بكرێ، یان بەناوی ئازادییەوە 
هەتككردنانە  و  ناشرینكردن  ئەو  هەموو  لە  چاو 
چاودێر  دەكرێ،  كوردی  زمانی  بە  كە  بپۆشرێ 
تەنیا بۆ سنووردانان نییە، بۆ ئەوەشە سنوورەكان 
دەزگاكانی  زۆربەی  دنیا  واڵتانی  لە  نەبەزێنرێن، 
چاپ و باڵوكردنەوە، پسپۆڕی زمانەوانییان هەیە 
و باشترین نووسەر و خاوەن بەرزترین بڕوانامە 
باڵوكردنەوە  دەزگایانەی  ئەم  بنێرێ،  بۆ  كتێبیان 
نە  دەچنەوە،  پێیدا  زمامەوانییەوە  لەڕووی 
كارەی  بەم  بڕوانامەكە  خاوەن  یان  نووسەرەكە 
لەم  ئەوە  دەزگاكەش  نە  و  دەبێ  دڵگران  ئەوان 
ڕوانگەیەوە دەكات كە سووكایەتی بە نووسەرەكە 
بكات و نووسینەكەی كەمبایەخ بكات، بەڵكو هەوڵی 
حورمەتی  هێشتنەوەی  و  پاراستن  بۆ  هەموویان 

زمانەكەیانە.

سەرچاوەوپەراوێزهكان

1- مەسعود محەمەد: هەندێ بابەتی زمان و ڕێنووسی كوردی، ده زگای 
چاپ و باڵوكردنه وه ی ئاراس، چاپی یەكەم، 2011، ل5.

2- فیكر و دونیا- مەریوان وریا قانیع، ناوەندی ڕۆشنبیریی و هونەریی 
ئەندێشە، چاپی یەكەم، 2013، ل102.

3- هەمان سەرچاوە، ل102.

4- هەمان سەرچاوە، ل103.
و  ڕۆشنبیریی  ناوەندی  نادیار،  بۆ  دیارەوە  لە  عەلی:  بەختیار   -5

هونەریی ئەندێشە، چاپی دووەم، 2015، ل307.
6- ڕێبوار سیوەیلی: فەلسەفە، ڕەگەزپەرستی، پەروەردە، ماڵی وەفایی، 

چاپی یەكەم )2016(...ل315.
و  چاپ  ده زگای  پێوانە،  زاراوەسازیی  محەمەد:  مەسعود   -7

باڵوكردنه وه ی ئاراس، چاپی دووەم، 2011، ل15.



57 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

شەریف فەالح ـ سنە

 لە ئەدەبیاتی فارسی.
سنە، دبلۆم

لەدایکبووی 1975  

کۆماری کوردستان، ئاخێزگەی 

زمان و فەرهەنگی نەتەوەیی

گۆڕانکارییەکانی  مێژووی  تایبەتی  هەلومەرجێکی  زادەی  کە  کوردستان،  کۆماری 

و  بیر  بنەمای  لەسەر  و  نیشتامن  ڕۆژهەاڵتی  بەشی  لە  بیستەمە،  سەدەی  ناوەڕاستی 

هزرێکی نەتەوەیی و نیشتامنی ڕۆنراوە. لەبەرئەوەی بەشێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی 

ژێکاف و هاوکات کۆماری کوردستان، لە توێژی ئەدیب، نوسەر و شاعیرانی نەتەوەیی 

کوردستان بوون، لەناو جەرگە و گوتاری کۆماری کوردستاندا گرنگیدان بە زمان و ئەدەب 

و بەگشتی فەرهەنگ وەک کۆڵەکە و شاڕەگی کۆمەڵگەی کوردستان لەبەرچاو گیراوە.
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لەسەر  کۆماری  کە  ژێکاف  کۆمەڵەی  هەم 
بەرلەوەی  کوردستان،  کۆماری  هەم  و  بنیاتنراوە 
و  حکومەت  وەک  و  ڕێکخراو  وەک  فەرمی  بە 
هەردوویان  بناسرێن،  نیشتمانی  دامەزراوەکی 
فەرمیی  باڵکراوەی  و  گۆڤار  و  ڕۆژنامە  خاوەن 
خۆیان بوون، کە ئەمە دەربڕی بایەخ و گرنگیدانی 
و  ژێکاف  کۆمەڵەی  نوخبەکانی  و  بەڕێوەبەران 
ئەدەب  و  زمان  بە  کوردستانە  کۆماری  بەتایبەت 

وەک یەکێک لە توخمە سەرەکییەکانی نەتەوە.
کۆمەڵەی  زمانحاڵی  کە  »نیشتمان«  گۆڤاری 
زۆربەی  هەوێنی  و  ناوەڕۆک  بووە،  ژێکاف 
ئەدەبی  و  زمان  چوارچێوەی  لە  بابەتەکانی 
نەتەوەیی دان و بناغەی ڕەوت و قۆناغێکیان داناوە 
کە بە ئاڕاستەی بیری نیشتمانيی و ناسیۆنالیزمی 
زمانیدا ڕێگا دەپێوێت هەتا دەگاتە ناوەندی گوتاری 

بەهێزی کۆماری کوردستان.
کە  کۆمار  بەڕێوەبەرانی  و  دامەزرێنەران 
و  حوجرە  کوردایەتی  قوتابخانەی  پەروەردەی 
و  خاک  و  ئااڵ  بە  و  واڵتن  نەریتییەکانی  خانەقا 
لە  خیانەت  کە  خواردووە  سوێندیان  نیشتمان 
پاراستنی  نیشتمان نەکەن و هەتا سەر وەفاداری 
خاک و ڕێبازی کوردایەتی بن، زمان و فەرهەنگی 

ڕەسەن لەالیان ڕووگە بووە. 
ناسیۆنالیزمی و زمان لە کۆماری کوردستاندا:

کۆمار،  بنیاتنەرانی  و  بەڕێوەبەران  کاتێک 
فەرهەنگی  و  ئەدەب  و  دایکی  بە زمانی  گرنگیدان 
ڕاسان  ئاخێزگەی  و  هەوێن  دەکەنە  ڕەسەن 
بزووتنەوەی  لە  گرنگ  قۆناغێکی  بنیاتنانی  و 
کوردستان، بە ئاگایی و وشیارییەکی قووڵەوە لە 
سیحر و کاریگەریی زمان لە بووژانەوەی نەتەوە 
گەیشتبوون. ڕۆشنبیر، نووسەر و شاعیرە بیرمەند 
و نیشتمانپەروەرەکانی کۆماری کوردستان، وەک: 
حەسەن  زەبێحی،  عەبدولڕەحمان  هێمن،  هەژار، 
قزڵجی، محەمەد نووری )عەتری گوڵۆاڵنی(، ڕواچی، 
و  نووسەر  چەندان  و  حەقیقی  ئاوات،  خاڵەمین، 

قوتابخانەی  لە  زۆربەیان  دیکە،  ناسراوی  ئەدیبی 
بیر و هزری پێشەوای مەزن و ڕابەری کوردایەتیدا 
نوسەرانە  کەڵە  ئەو  ببوو.  خاراو  بیریان  و  زەین 
و  پەروەردە  کە  تێگەیشتبوون  لەوە  باشی  بە 
بارهێنان بە زمانی دایکی و گرنگیدان بە فەرهەنگی 
بە  نوێ  نەوەی  بارهێنانی  و  خۆماڵی  ڕەسەنی 
سەرەکی  گەوهەری  زمان  کە  نیشتمانی  ڕێکاری 
بێت، بێگومان کیان و هەرێمێک بنیات دەنرێت کە 

کاریگەرییەکانی بۆ هەتاهەتایە دەمێنێتەوە.

دەسکەوتەفەرهەنگییەکانیکۆمار:
کورت  تەمەنی  هەرچەند  کوردستان،  کۆماری 
و  جوانی  بە  نەبوو،  ئەوەی  دەرەتانی  و  بوو 
بەتەواوەتی ئامانجە نەتەوەیی و نیشتمانییەکانی لە 
ماوەی  لە  بەاڵم  بکات،  جێبەجێ  جیاجیاکاندا  بوارە 
و  ئەدەب  و  زمان  فەرهەنگ،  بواری  لە  مانگدا   11
بەتایبەت کەرتی پەروەردە بە زمانی دایکی هەنگاوی 
قوتابخانەیەکی  و  هەڵگرتووە  کاریگەری  و  گرنگ 
لە  نەتەنیا  کە  بنیاتناوە  خۆماڵیی  و  ڕەسەن  زمانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، دوای حەوت دەیە کاریگەریی 
ئەو قۆناغە گرنگە هەر ماوە، بەڵکو ئەو کاریگەرییانە 
لە  و  کوردستان  باشووری  بۆ  هاویشتووە  پەلیان 
بوارەکانی زمان، شیعری کالسیک و ڕۆژنامەگەریی 
و  کتێب  دەیان  بە  کوردستاندا  کۆماری  سەردەمی 

توێژینەوەی بەپێز چاپ و باڵوکراونەتەوە.
لە  کە  زمانیانەی  و  فەرهەنگی  دەسکەوتە  ئەو 
یان  بەدیهاتوون  کوردستاندا  کۆماری  سەردەمی 

بناغەیان دانراوە، بریتین لە: 

گۆڤاروڕۆژنامە:
- ڕۆژنامەی کوردستان کە یەکێکە لە گرنگترین 
یەکەمی  مانگەکانی  لە  کۆمار  دەسکەوتەکانی 
هەتا  دوو  هەفتەیەک  هه بووە،  وا  جارى  کۆماردا 
ڕووخانی  پاش  باڵوکراوەتەوە،  و  چاپ  جار  سێ 
کۆمار چەندین قۆناغی جیاجیای پێواوە و پاش 72 
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ساڵ هێشتا بەردوام چاپ و باڵودەکرێتەوە.
هەاڵڵە،  نیشتمان،  کوردستان،  گۆڤارەکانی 

گڕوگاڵی مندااڵن و زانست.
بە  و  پەروەردە  سیستمی  و  پالن  دانانی   -
پڕۆگرامی خوێندن و  و  ئەدەبی کورديی  و  زمان 

کردنەوەی چەندین قوتابخانە لە شاری مەهاباد.
- چاپ و باڵوبوونەوەی دەیان کتێبی شیعری 
هەستی  ڕابوونی  و  جۆشدان  لە  کە  کوردی 

نەتەوەییدا دەوری کاریگەرییان هەبووە.
»شیعری  قوتابخانەی  ڕەوتی  بە  درێژەدان   -
فەرهەنگی  هەلومەرجی  هەروەها  موکریان«، 
چەندین  نووسینی  بۆ  بەستێنێک  بووە  کۆمار 
ڕۆمان و نۆڤلێتی ئەدەبی کە گرنگترینیان ڕۆمانی 

»پێشمەرگە«ی دکتۆر ڕەحیمی قازییە.
دوای ڕووخانی کۆمار و ڕەوینەوەی ئەو دەرەتانە 
گرنگە نەتەوەییە، بەهۆی ئاوارە و پەرتەوازەبوونی 
کۆمار  سەردەمی  فەرهەنگییەکانی  ئیلیتە  و  نوخبە 
وەک )هەژار، هێمن، زەبێحی و قزڵجی( بۆ باشووری 
کوردستان، لەوێش توانیان درێژە بەو فکر و هزرە 
ڕەسەن و پەتییە لە بوارەی زمان و ئەدەبی کوردی 
زانیاریی  »کۆڕی  بنیاتنانی  لە  بەغداش  لە  و  بدەن 

کورد«دا دەوری کاریگەرییان گیڕاوە.
لە  کە  نیشتمانییەی  شیعرە  و  ئەدەب  ئەو 
لەگەڵ  هاتووە،  بەرهەم  کۆماردا  سەردەمی 
قۆناغەکانی پیش خۆی جیاوازییەکی زۆری هەیە و 
داماڵراوە لە هەموو هزر و فکرێکی بێگانە و بە بیری 
بۆ  ئەمەش  هۆکاری  خاراوە.  کوردان  نیشتمانیی 
گەوهەر و پەیامی ڕاستەقینەی کۆماری کوردستان 
و  سیاسيی  هزری  هەڵێنجراوی  کە  دەگەڕێتەوە 
نەتەوەیی و پێکهاتەی نەتەوەیی کۆمارە کە مەبەستی 

ڕێکخراوێکی سیاسیی خاوەن ئامانج بووە.

ئێستا پاش حەفتا و دوو ساڵ بەسەر ئەزموونی 
ئەدەبی  و  زمان  هەرچەند  کوردستان،  کۆماری 
چەندین  کوردستان  بەشی  چوار  هەر  لە  کوردی 
قۆناغ و هەلومەرجی جیای بڕیوە و بەهۆی هەندێ 
ئاڵوگۆڕی سیاسى، فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی، زمان 
و ئەدەبی کوردی و ڕۆژنامەگەریی کوردی گەشەی 
بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە، بەاڵم ئەگەر بێین و ئێستا 
لەگەڵ نەبوونی ئیمکاناتی و پێداویستیی ئەو سەردەم 
بەرادورد بکەین، زۆر جیاوزاییان هەیە، بەاڵم لەڕووی 
پاراویی زمان و ڕەسەنایەتییەوە، بەڕای شارەزایانای 
و  ئامانجدارتر  ئەوکات  فەرهەنگ،  و  زمان  بواری 
قورس و قایم یاسامەند تر بووە. چونکە نوخبەکانی 
بوون،  فەرهەنگ  و  زمان  پاراستنی  پابەندی  کۆمار 
کۆڵەکەی  و  ڕۆح  ئەوان  لەالی  زمان  لەبەرئەوەی 
سەدەی  دووەمی  دەیەی  لە  کە  ئێستا  بوو،  نەتەوە 
بیست و یەکەم داین و مرۆڤی هاوچەرخ گیرۆدەی 
کولتووری زاڵی بەجیهانیبوون بووە و کەرەسەکانی 
پەیوەندیی و دنیای ئۆنالین و ماڵەتی میدیا و تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان ئەو دەرفەتەیان بە هەموو کەسێک 
داوە بنووسێت، بڕیار بدات و دابهێنێ، کەچی زمانی 
لە  و  پاشاگەردانیی سەیردایە  قۆناغیکی  لە  کوردی 
هەندێ شوێن لە گرێژنە دەرچووە، هۆکارەکەشی بۆ 
نابەرپرسیارێتیی دەزگاکانی میدیا و ڕۆژنامەنووس 
لەباتی  الیان  زمان  کە  دەگەڕێتەوە  نوسەران  و 
ئەوەی »ئامانج« بێت، کەرەسەیە. نەبوونی پاشخانی 
مێژوویی، ناشارەزایی ڕۆژنامەنووس و میدیاکاران 
بە گەوهەری زمانی نەتەوەیی و ئەدەبی زارەکی و 
کالسیکی کوردی کەش و دۆخێکی وایان خولقاندووە 
هاوشانی  نەتەوەدا  بنیاتنانی  لە  کوردی  زمانی  کە 
و  مێژووی  ڕۆڵی  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسيی  دۆخی 

فەرهەنگیی خۆی نەگێڕێت.
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ده مه ته قێی گرووپی گوڵنار له گه ڵ
دكتۆره  كوردستان موكریانی

بۆ  گه ڕانه وه   به بێ  فه رهه نگه كان  به رهه مهێنانی  و  داڕشنت  و  كوردی  وشه ی  خه رمانی  ئه گه ر 
بكرێت،  باس  موكریانی(  حوزنی  حوسێن  و  موكریانی  )گیو  په نجه ی  جێ  و  كاریگه ریی  و  ڕۆڵ 
ناوه   له   یه كێكه   موكریانی  گیو  سپڵه ییانه یه ..  گرتنێكی  نادیده   و  گه وره   هێجگار  سته مێكی  ئه وه  
دره وشاوه كانی بواری چاپه مه نيی و ڕۆشنبیریی و فه رهه نگسازیی كوردی، ئه و له  ناوچه كانی ژێر 
ڕه واندوز  ناوچه ی  له   و  كوردستانه وه   هێناوه ته   چاپخانه ی  یه كه مین  عوسلامنییه وه   ده سه اڵتی 
خاڵه   له   یه كێك  كردووه ..  كوردی  ڕووناكبیریی  و  زمان  به   خزمه تی  گه وره ترین  دایمه زراندووه  و 
هاوبه شه كانی گرووپی گوڵنار و گیو موكریانی كۆكردنه وه ی ژیان و وێنه ی كه سایه تییه  ئه ده بی و 
ڕۆشنبیرییه كانی كورد بووه  به  خۆیی و كامێراكه یه وه .! دكتۆره  كوردستان موكریانی كچی ناوداری 
گیو موكریانییه ، ئه ویش مامۆستای زمانی كوردییه  و خزمه تێكی به رچاوی كردووه ، گرووپی گوڵنار 

پێی باش بوو دیدارێك له گه ڵ به ڕێزیان ئه نجامبدا..



61 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

كورد  خزمه ت  بۆ  بنه ماڵه كه ت  هه وڵی  گوڵنار: 
چۆن هه ڵده سه نگێنیت؟

سه ده ی  سه ره تاكانی  له   مامم  موكریانی: 
ڕابردوو هاتۆته  كوردستان، چۆته  ته ورێز و پاشتر 
چۆته   پاشتر  و  ئه سته مبوڵ  و  ئه فغانستان  چۆته  
ئه رمینیا و پاشتر ڕووسیا و فه ڕه نسا و دوو ساڵ 
ده ستنووسی  گه ڕانانه شدا  له و  بووه ،  سعوودیه   له  
كوردی كۆكردۆته وه ، به اڵم له  ساڵی 1913 – 1914 
له  حه ڵه ب نیشته جێ ده بێت، خه ریكی مۆرهه ڵكه ندن 
ناوی  گرانبه ها  به ردی  له سه ر  هه روه ها  ده بێ، 
هه ڵكۆڵیوه ، پاره یه كی زۆر كۆده كاته وه  و به و پاره یه  
ده یهێنێ  و  ده كڕێ  چاپخانه یه ك  و  ئه ڵمانیا  ده چێته  
له وێ دایده مه زرێنێ، به اڵم له كاتێكدا ده بێت كه  جه نگی 
عوسمانی  ده وڵه تی  میراتی  و  ده ستپێده كات  یه كه م 
دابه ش ده كه ن، واڵتی سوریا به ر فه ڕه نسا ده كه وێ، 
ئه ویش له وێ خه ریكی وشه ی كوردی ده بێ، به اڵم 
فه ڕه نسا له  به رنامه یدا نه بووه  هیچ مافێك به  كورد 
به   پاشتر  ده كه ن،  به ندی  و  ده گرن  مامم  بۆیه   بدا، 
و  نه مێنێ  سوریا  له   كه   ده كه ن  ئازادی  مه رجێك 
عێراق  له   پێیانگوتووه   كوردستان،  باشووری  بێته  
به ریتانیا حكومه تێكی ناوچه یی كوردی داده مه زرێنێ 
بڕۆ بۆ ئه وێ و كوردایه تییه كه ت له وێ بكه  و ئێره  
له گه ڵ  ده بێت  ناچار  ئه ویش  نییه ،  كوردایه تی  جێی 
ده بینن  كه   به اڵم  به غدا،  دێنه    1923 ساڵی  باوكم 
بارودۆخ باش نییه  ده گه ڕێنه وه ، به اڵم هه ر ته نگیان 
پێهه ڵده چنن و ده ڵێن ئێره  جێی ئێوه  نییه ، ساڵی 1925 
به  چاپخانه كه یانه وه  دێنه وه  بۆ به غدا و شه ش مانگ 
ده بێت  ئه وه   ده نگۆی  كاته دا  له و  ده بن،  نیشته جێ 
كه  سه ید ته های نه وه ی شێخ عوبه یدوڵاڵی نه هری 
ده بێته  حوكمڕانی ئه و ده وڵه ته  كوردییه ی كه  ئه وان 
مه لیك  یا  بابان،  به گى  حه مدی  یا  دایده مه زرێنن، 
سلێمانی  له   كه وا  ده زانێت  مامم  به اڵم  مه حموود، 
ده ڵێ  دایمه زراندووه ،  ئینگلیز  هه یه  و  چاپخانه یه ك 
و  سۆران  له   منیش  با  هه یه   چاپخانه   بابان  له   كه  
له مبه ره وه  چاپخانه یه ك دامه زرێنم، ئیدی سه ید ته ها 

ده یبات له گه ڵ خۆی و ساڵی 1926 چاپخانه كه ی له  
ڕه واندز دايده مه زرێنێت به یه كجاریی و ناوی لێده نێت 
له و  كورد،  گریانی  و  شێن  واته   كرمانجی(  )زاری 
كاته دا گۆڤارێكیش هه بووه  به ناوی )لسان العرب( له  
ئه و  واتای  كه   نه یزانیوه   ده رده چوو، عه ره ب  به غدا 
كوردی(یه ،  )زمانی  زانیوه   هه روایان  و  چییه   ناوه  
چونكه  لێره  ده گوترێت: به  چ زارێك قسه  ده كه یت، 

ده گوترێت: به  زاری كوردی.. 
ساڵی  له   كرمانجی(  )زاری  گۆڤاری  ئه و 
به رده وام ده بێ و 24 ژماره ی لێ   )1932–1926(
ده رده چوێنرێت، چونكه  دایده خه ن و داخستنه كه شی 
له به رئه وه  ده بێت كه  له وێدا باسی په رله مانتاره كانی 
نییه  و  له  به غدا كه  خه می كوردیان  كورد ده كات 
له به رئه وه   نییه ،  گرنگ  به الیانه وه   كورد  كێشه ی 

گۆڤاره كه  داده خه ن.
خۆشویستنی  و  نه ته وایه تی  هه ستی  گوڵنار: 
له نێو  ڕۆشنبیریی  به ره وپێشبردنی  و  زمان 

خێزانه كه تاندا پاڵنه ره كه ی چی بووه ؟
بووین  منداڵ  »كه   ده ڵێ:  باوكم  موكریانی: 
ده گوتین،  بۆ  كوردی  به   به سه رهاتیان  هه ندێك 
بوو«،  فارسی  به   بوو  نووسین  كه   ئه وه ی  به اڵم 
نووسین؟  نه بێته   بۆچی  ئه وه   باشه   ده مانگوت 
پاڵی  ئه مه   نووسراو؟  نه بێته   گوفتاره وه   له   بۆچی 
پێوه ناین.. دوای ئه وه  له  ژماره  یه كی گۆڤاری )زاری 
كرمانج(یدا مامم ده ڵێ: ده بێ ئه م میلله ته  ڕۆشنبیر 
ڕێگه ی  له   خوێنده واریش  بێ،  خوێنده وار  بێ، 
چاپخانه وه   ڕێگه ی  له   كتێبیش  ده بێت،  كتێبه وه  
ده بێت، مامیشم دنیای زۆر دیتبوو و زانیبووی كه  
نووسین و  به هۆی  میلله تان هه مووی  پێشكه وتنی 
له م  كه   بڕیاریداوه   ئه ویش  چاپخانه وه یه ،  و  كتێب 

بواره دا كار بكات و، خۆی پێ بگه یه نێت.
گوڵنار: به راورد به  پارچه كانی تری كوردستان 
هه میشه  ڕۆژهه اڵتی واڵتمان پێشه نگی نووسین و 
فه رهه نگ و شیعر و چاپخانه  بووه ، هۆكاری ئه مه  

چی بووه ؟
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لێمان  )به پێكه نینه وه ( باشه  باشوور  موكریانی: 
به رهه می  ڕۆژهه اڵت  قسه یه ؟  به و  نابێت  زویر 
به اڵم  كردووه ،  خه باتیشیان  هه بووه ،  بیریان 
من  ڕاسته   هه بووه ،  به رهه میان  تریش  ناوچه كانی 
پارچه كانی  ده بێ  به اڵم  ڕۆژهه اڵتیم،  ڕه چه ڵه ك  به  
كاریگه ریی  بۆ  هۆكاره كه ی  ببینین،  تریش 
زمانه كه یان ده گه ڕێته وه ، كاریگه ریی ئه و دیالێكته ی 
شێوه زاره   ئه و  ده نووسێت،  پێی  ڕۆژهه اڵت  كه  
له باره و ده ست ده دا، خوێنه ر و  بۆ نووسین زۆر 

گوێگر زۆر چێژی لێ ده بینێت.
گوڵنار: بوونی ئه م هه موو شێوه زار و دیالێكته  
تاڕاده یه ك گورزی له  زمانی كوردی نه داوه  كه  نه بێته  
شێوه زارانه   ئه م  بوونی  ئایا  یه كگرتوو؟  زمانێكی 

زمانه كه یان الواز كردووه  یا ده وڵه مه ند؟
موكریانی: من وای ده بینم ده وڵه مه ندیان كردووه ، 
نه یتوانیوه   و  نه بووه   ده وڵه تت  له به رئه وه ی  به اڵم 
هه ن،  كه وا  وه ربگرێت  دیالێكتانه   هه موو  له و  سوود 
ده بوو  دیالێكتانه   له و  یه كێك  هه با،  ده وڵه تت  ئه گه ر 
ناكه م،  ستاندارد  زمانی  باسی  فه رمی،  زمانێكی  به  
ده بوو  به اڵم  ده وێ،  زۆری  ستاندارد  زمانی  چونكه  
به  زمانێكی فه رمی، ئێستاش له  باشووری كوردستان 
كه  سه یر ده كه یت دیالێكتی كرمانجی خواروو وه كو 
فه رمی لێهاتووه ، به اڵم ئایا له سه ر ئاستی كوردستانی 
گه وره  چی ده ڵێیت؟! من ئێستا ده یبینم كه  به ره و دوو 
زمان ده ڕوات! زمانی كوردی به ره و ئه و دوو دیالێكته  
ئه وانیش  زمانه وه ،  دوو  ده بێته   و  ده ڕوا  فه رمییه  

كرمانجی خواروو و كرمانجی ژوروو.
چوونه ش  زمان  دوو  به ره و  ئه م  گوڵنار: 

مه ترسییه ؟!
موكریانی: به ڵێ بێگومان مه ترسییه . 

جیاكاریی  ئه م  باشووردا  له ناو  هه ر  گوڵنار: 
باكوور  و  باشوور  یا  هه یه ،  بوونه   دووكه رت  و 

پێشڕه ویی ئه م به  دوو زمان بوونه ن؟
موكریانی: سه رنجی باشووری كوردستان بده  له  
نادرێت،  پێ  بایه خێكی  هیچ  كوردی  زمانی  ئێستادا 

ئه وه نده ی بایه خ به  زمانی ئینگلیزی ده درێت ئه وه نده  
كوردێك  ئێستا  نادرێت،  كوردی  زمانی  به   بایه خ 
ئینگلیزییه   زمانی  فێربوونی  خه مخۆری  هێنده ی 
ئه وه نده  خه مخۆر نییه  كه  له  په نای زمانه كه ی خۆیدا 
خۆی پێ بگه یه نێت، یا زمانه كه ی خۆی باش بزانێ و 
شاره زای بێت، چونكه  تۆ ئه گه ر زمانی دایكت نه زانی 
هیچكات ناتوانی زمانێكی بێگانه  به  باشی فێر ببیت، 
ئه وه  زانست واده ڵێ قسه ی من نییه ، به پێی ئه زموون 
خه ڵك دیوییه تی كه  وایه ، له الیه كی تریشه وه  له  ناوچه ی 
دهۆكه وه   له   دێت  نووسراوێك  كه   ئێستا  بادیناندا 
ئه مه   ده نووسرێت،  ژوورو  كرمانجی  به   هه ولێر  بۆ 
له سه ر ئاستی باشووری كوردستان.. له سه ر ئاستی 
كوردستانی گه وره  وه ری بگرین ئێستا بزاڤێك هه یه  
وه رگێڕان  و  نووسین  بۆ  كوردستان  باكووری  له  
كه مێك بایه خ به  الیه نه  ڕۆشنبیرییه كه  ده ده ن، به اڵم 
به  ئه لف و بێیه ك ده ینووسن كه  ئه لف و بێیه كه  ئه لف 
كرمانجی  دیالێكتی  دیالێكته كه شی  و،  التینیيه   بێی  و 
ژورووه ، تۆ لێره  به  ئه لف و بێیه ك ده نووسی ئه لف 
و بێی كوردی – عه ره بییه ،  دیالێكته كه شت دیالێكتی 
كرمانجی خوارووه ، كه واته  هاوته ریب پێكه وه  ده ڕۆن،  
بێگومان  زمان  دوو  ده شبێته   كه   یه ك،  ناشگه نه  

ده شبێته  دوو نه ته وه .
دوو  و  جیاكاریی  ئه م  به رپرسی  كێ  گوڵنار: 

به ش بوونه یه ؟
و  سیاسه ت  خۆی،  كورد  موكریانی: 
ناوچه گه رێتی و ئایینیش ڕۆڵی خۆیان ده گێڕن له و 

دووكه رت بوونه .
گوڵنار: كامیان زیاتر؟

دوای  حه فتاكان  سه ره تای  له   موكریانی: 
باش  هه وڵدانێكی  ئازار  یانزه ی  ڕێككه وتننامه ی 
هه بوو بۆ ئه وه ی له  خوێندندا هه ردوو دیالێكته كه  
نزیكبوونه وه   لێك  ئه وسا  بكرێنه وه ،  نزیك  لێك 
یه كگرتنی  نابوو  ناویان  هه بوو،  یه كگرتن  هه بوو، 
به   ده وڵه مه ندكردنی  و  دیالێكته   دوو  ئه و 
خوێندندا  په رتووكی  له ناو  جا  دیكه ،  دیالێكته كانی 
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ته نها  و  نه خه یاند  زۆری  به اڵم  ڕه نگیدابوویه وه ، 
چوار ساڵ بوو، ئه گه ر ئه وه  په ره ی سه ندبا، له سه ر 
ئاستی باشووری كوردستان هه مووی ده خوێندرا، 
جۆره   ئه و  هه ر  ده خوێندرا،  دهۆكیش  له   ته نانه ت 
و  نه گرت  سه ری  هه وڵه كه   به اڵم  بوو،  خوێندنه  
به اڵم  عه ره بی،  به   بوونه وه   هه موویان  بابه ته كان 
ئه وه   ئێستا خه تاكه  هی خۆمانه ، هیچ خه مخۆریی 
چی  دیالێكته ،  دوو  له و  بكه ین  چی  ئێمه   كه   نین 

بكه ین له و دوو جۆره  ئه لف و بێیه .
گوڵنار: ئه گه ر ئێمه  بمانه وێت زمانێكی یه كگرتوو 
هه ر  له   پێویسته   دابڕێژین،  كورد  بۆ  ستاندارد  یا 
زمانه كه ی  و  بێنین  وشه   له   مڵۆیه ك  شێوه زارێك 
خۆی  كه   كامه یه   شێوه زاره   ئه و  یا  بنیادبنێین  پێ 
هه ر  كه   زمانه ی  ئه و  ببێته   ده توانێت  سه ربه خۆ 

چوار پارچه كه  دانی پێدا بنێن؟
دیالێكتێك  هه ر  له   و  بێت  ئه گه ر  موكریانی: 
ئه وه   پێ دروستبكه ین  بێنین و ڕسته یه كی  شتێك 
یه كێكیان  ده بێ  دروستكردووه ،  ترت  زمانێكی  تۆ 
بێت  ئایین  ڕێگه ی  به   ئه گه ر  یه كه ش  ئه و  بێت، 
ئه وه ی  وه ك  چووه ،  به سه ر  هۆكاره   ئه و  ئه وه  
عه ره بی  یه كگرتووی  زمانی  و  هات  قورئان  كه  
داڕشت، بۆ نموونه  ئێستا مه ڕۆكانییه ك بێنه  له گه ڵ 
تێناگه ن،  یه ك  له   هیچ  بكه ن  قسه   به سره ییه ك 
به اڵم كه  به  كتێب ده خوێننه وه  تێده گه ن، چونكه  بۆ 
پاراستن،  زمانه كه ی  قورئان  ده گه ڕێته وه ،  قورئان 
كه وایه  ئێمه  ئه و هۆكاره  ئایینییه مان نییه .. له وانه یه  
و  ده رده چن  هه ولێر  له   كه   نووسراوانه ی  ئه و 
ببێته   ئه مه   تر  ناوچه كانی  سه ر  ده كرێنه   دابه ش 
ده رده چێت،  پایته خته وه   له   چونكه   فه رمی،  زمانی 
له  هۆڵه ندا شارێك هه یه  كه ناڵی  بۆ نموونه  ئێستا 
ته له فزیۆنی و ڕادیۆ له و شاره  په یدا بوو زۆربه ی 
ده بینی  بوون،  په یدا  له وێ  ڕۆشنبیره كه   خه ڵكه  
دیالێكتی ئه و شاره  زاڵبوو به سه ر ناوچه كانی تردا.. 

هی كوردستانیش ده بێته  نموونه یه كی له و جۆره .
كه ناڵی  ده یان  ئێمه   ئێستا  هه تاوه كو 

هه یه   ڕادیۆمان  سه دان  به   هه یه ،  ته له فزیۆنیمان 
یه كێكیان ناڵێت ئه مه  زمانی فه رمی حكومه ته ، ده بێ 
زمانی  ئه مه   بڵێیت  و  هه بێ  فه رمیت  زمانێكی  تۆ 
فه رمی حكومه ته ، ئه م كه ناڵه  زمانحاڵی حكومه ته  و،  
ده بێت به  یه ك دیالێكت قسه  بكه ن نابێ ببێ به  دوو 

سێ دیالێكت.
)یه كێتی  ده كه ین  هه ست  ئێمه   كاتێك  گوڵنار: 
دیكه یاندا  به وی  خێر  دانی  كامیان  هیچ  پارتی(  و 
نانێ، باكوور و باشووریش به  هه مان شێوه ، بۆچی 
یه ك  ئه م  باشووریشدا  نووسه رانی  له ناو  ته نانه ت 
نووسینه كانیشیاندا  له   نووسییه   یه ك  و  ده نگی 
ده گوترێت  پێیان  له كاتێكدا  نه داوه ته وه   ڕه نگی 

نووسه ری ئازاد؟
موكریانی: هی وامان هه یه  وشه  دروست ده كا 
هیچ په یوه ندییه كی به  یاسای زمانه وانی كوردییه وه  
له   و  داڕێژراوه   هه ڵه   به   زانكۆ  نموونه   بۆ  نییه ، 
هه ردوو )زان و كۆ( پێكهاتووه  ده بێ )كۆ و زان( بێت 
نه ك زانكۆ، به اڵم ڕۆيی و له ده ستچوو، هه ركه سه  
و دێ وشه یه ك بۆ خۆی داده ڕێژێ و ده شڕوا و 
هه ڵه شه ، سه یری ئه و هه موو ڕیكالمانه  بكه  له سه ر 
شه قام و ته له فزیۆنه كان ده ڵێ: )باشترینی سۆنی بۆ 
ده بێ  گوتووه .؟  وای  كه ی  كورد  ئێوه (،  باشترینی 
هیچكاتێك  ئێوه (،  بۆ  سۆنی  )باشترین  بگوترێت: 
)ی( ناخرێته  سه ر )ترین(، له  زمانی كوردیدا شتی 
زمانی  ئه كادیمیایه كی  ئێمه   له به رئه وه   نییه ،  وه ها 
زمانی  به   بایه خ  نییه   كۆڕێكت  تۆ  نییه ،  كوردیمان 
كوردی بداو  خه مخۆریی بێ و سیاسه تێكی هه بێ بۆ 

په ره سه ندنی ئه و زمانه  و گه شه كردنی ئه و زمانه .
كۆڕی  هه مانبوو  حه فتاكاندا  له   ئه وه ی  گوڵنار: 
زانیاریی كورد و یه كێتی نووسه رانی كورد ئه مانه  

چیان كرد؟ 
كورد  زانیاریی  كۆڕی  له   ئه وانه ی  موكریانی: 
بوون له  به غدا نه ك هه ر هیچیان بۆ زمانی كوردی 
نه كرد، بگره  هه موویان ئیشیان بۆ خۆیان ده كرد، 

هه ریه كه  و چه ند كتێبێكی چاپكرد بۆ خۆی.
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چ  جه نابته وه   دیدی  له   كه وایه   گوڵنار: 
به   تایبه ت  ڕێڕه وێكی  كه   هه یه   نووسه رێكمان 
له   بووبێت  نزیكتر  كه   هه بووبێت  خۆی  نووسینی 

زمانی ڕاسته قینه ی كورد؟
موكریانی: سه ره تا ده بێت یه كێك له و دیالێكتانه  
من  الی  )ئیدی  فه رمی  زمانی  بۆ  بكرێت  دیاری 
بكرێته   دیالێكته   ئه و  و،  بێت(  كامیان  نییه   گرنگ 
بنجی و ئینجا به  وشه ی فه رهه نگی دیالێكته كانی تر 

ده وڵه مه ندی بكه یـت.
و  بنجی  جه نابتان  الی  دیالێكته   كام  گوڵنار: 

بنه ڕه تییه ؟
من  نییه ،  كێشه   بێت  هه ركامیان  موكریانی: 
كوردستانیم، هه ركامیان بێت ده ست ده داو بۆ منیش 
له به رئه وه ی  ده ڵێ  هه یه   به اڵم  كامیانه ،  نییه   گرنگ 
كرمانجی  دیالێكتی  به   نووسین  ساڵه   دووسه د 
كرمانجی  هه ر  بنجییه كه ش  زمانه   ده بێ  خوارووه  
خواروو بێت، هی واش هه یه  ده ڵێ نه خێر من وه ك 
و  بوون  خانییه وه   ئه حمه دی  له   ژوروو  كرمانجی 
كاریگه ریم هه بووه  و ڕاسته  ماوه یه ك پچڕاوم، به اڵم 
ئێستا هه ڵساومه ته وه ، ئێستا ده نووسم و به رهه می 
كوردی  ده وڵه تی  كه ی  پێموایه   من  هه یه ،  بیرم 

دامه زرا ئه و ده مه  بڕیاریش له سه ر ئه وه  ده درێت.
كوردی  ده وڵه تی  هه یه   ئومێدت  گوڵنار: 

دامه زرێت؟
موكریانی: به ڵێ، بۆ نا! 

گوڵنار: حوجره  و خانه قاكانی ئێمه  له  ڕابردوودا، 
توانیویانه   چۆن  كورده واریی  عاریفانی  و  زانا 

خزمه تی زمانه كه مان بكه ن؟
موكریانی: من زۆر به یانیان گوێ له  شیعره كانی 
)ئاواز( ناوی  كچێك  ده نگی  به   ده گرم  )ناڵی( 
هه میشه   بووه ،  گه وره   حوجره   له   نالی  چونكه   ه ، 
بیر ده كه مه وه  و ده ڵێم: باشه  ئه مه  چ شتێك هانی 
به وشێوه   و  كورديی  زمانی  به   داوه   زانایه ی  ئه م 
و  عه ره بی  له كاتێكدا  ئه مه   بنووسێت؟  كوردییه  
فارسیشی زانیوه ، ده یتوانی به  فارسی و عه ره بیش 

بنووسێت و ناوبانگێكی گه وره تریشی ده بوو، به اڵم 
به هیچ  نه دراوه تێ  خۆی  مافی  هێشتا  به داخه وه  
شێوه یه ك، جا بمانه وێ و نه مانه وێ ئه مه  حوجره  
 336 كه   نووسیوه   كتێبێكم  چه ند  گه یاندووه ،  پێی 
شاعیری تێدایه ، له وێدا باسی به رهه می كورته یه ك 
له  ژیانیانم كردووه ، ئه وانه یان كه  كۆنن هه موویان 
و  خوێندن  فێری  و  پێگه یشتوون  حوجره كاندا  له  
كه   له وێ  وادیاره   بوون،  كوردی  خوێندنه وه ی 
نابێ  گوتوویانه :  خوێندووه ،  سه عدیان  گوڵستانی 
و  نالی  جا  به كوردی؟  هه بێت  شتێكمان  ئێمه ش 
هیچ  له وانه ،  یه كێكن  ئه ده ب  و  مه حوی  و  وه فایی 
ده وڵه ت و كیانێكیش نه بووه  و ده یانتوانی به  زمانی 
زمانی  به   كه   بۆیان  ئافه رین  بنووسن،  بێگانه ش 
كوردی ئه و شیعره  پڕ واتا و جوانانه یان نووسیوه .. 
ده رچووانی  بڵێین  ده توانین  كه وایه   گوڵنار: 
حوجره ی ئێمه  په رژین و پارێزه ری زمانی كوردی 

بوون؟
نه بان  ئه وان  ئه گه ر  بێگومان،  به ڵێ  موكریانی: 
ساڵی  تا  ئێمه   چونكه   ئێمه ،  به   ده گه یشت  چۆن 
دیكه مان  هیچی  هه یه  و  شیعرمان  ته نها   1898
نییه ، كه  ڕۆژنامه  داهات ئه وده م له گه ڵیدا په خشان 
سه ریهه ڵدا، له به رئه وه  په خشان پێویستی به  وتاره  
شیعرێكیان  چه ند  ڕاسته   نییه ،  شیعر  به   پێویستی 
باڵوكردۆته وه ، به اڵم تۆ له  ڕۆژنامه دا پێویستت به  
وتاره ، بۆ وتاریش پێویستت به  وشه یه  و ناچاری 
له پێناو  بۆیه   بكه ی،  قه رز  یا  دایڕێژی  یا  وشه ش 
وتاردا تۆ ده بێ به رهه مێك پێشكه ش بكه یت، ئه وسا 

ئیتر زمانه كه  زیاتر بووژایه وه .
گوڵنار: له ناو شاعیرانی كالسیكدا كامیان زیاتر 

وشه ی كوردی له  به رهه مه كانیدا جێكردۆته وه ؟
موكریانی: سێ كوچكه ی بابان و وه فایی و ئه دیب.
گوڵنار: جه نابت له  شیعرێكتدا بۆ حاجی قادری 
كۆیی به  پێغه مبه ری كوردایه تی ناوی ده به یت، ئه و 

تا چه ند خزمه تی زمانه كه ی كوردووه ؟
زۆر خۆشده وێ،  قادرم  من حاجی  موكریانی: 
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له به رئه وه ی یه كه م ڕووناكبیر و شاعیری كورده  به  
یه كسانی سه یری ژن و پیاوی كوردى كردووه ، له  
شیعرێكیدا ده ڵێ: )بۆچی فه رموویه  نبی االمین ** 
اگلبوا العلم ولو بالصین ** نێر و مێ له و حه دیسه  
دینی  فه رموو  نه هی  مه ال  ئه گه ر   ** نییه   فه رقی 
نییه (. حاجی زۆر پێش ڕووناكبیرانی تر كه وتووه  
له  ئاستی نه ته وه ییدا.. زۆر له  سه ركرده كانی ئه مڕۆ 

نه ته وه یی تر بووه ، بیرمه ند بووه .. 
سه رده مه دا  له و  كرد  له وه   باست  گوڵنار: 
و  عه ره بی  زمانی  زاڵبوونی  له گه ڵ  ئێمه   شاعیرانی 
فارسی به اڵم هه ر به  كوردی نووسیویانه ، ده رباره ی 
زۆری  زۆربه ی  كه   ئه مڕۆ  نووسه رانه ی  ئه و 

نووسینه كانیان به  عه ره بی نووسیوه  چی ده ڵێن؟
ڕه شید  دكتۆر جه مال  من  هاوژینی  موكریانی: 
زۆربه ی به رهه مه كانی به  عه ره بی ده نووسی، ئه و 
عه ره ب  با  ده یگوت  بوو  بۆئه وه ی  ده ینووسی  كه  
كورد بناسێت، ده یویست له  تێڕوانینی كوردێكه وه  
عه ره ب  تێڕوانینی  له   نه ك  بناسێت  كورد  عه ره ب 
خۆیه وه ، چونكه  عه ره ب له باره ی منه وه  هیچ نازانێ 
و هه میشه  به  كافرم تێده گا، به اڵم نابێ تۆ هه ر به  
عه ره بی بنووسیت، پێویسته  به  زۆربه ی زمانه كان 
بنووسیت بۆ ئه وه ی بتناسن. بۆیه  ئه و نووسه رانه ش 
زۆر  بێ  كورد  ناساندنی  بۆ  مه به ستیان  ئه گه ر 
و  بووبێت  خۆی  بۆ  مه به ست  ئه گه ر  به اڵم  باشه ، 
ویستبێتی خۆی بناسرێت له  ده ره وه  له م ڕێگایه وه  
نه خێر هیچ باش نییه ، منیش وه ك خۆم دوو كتێبم 
هه یه  به  عه ره بی، ڕۆژێكیان له  ده زگای ڕۆشنبیريی 
و باڵوكردنه وه ی كوردی بووم سكرتێری گۆڤاری 
ڕۆشنبیری كوردی بووم ئه و كچه ی كه  دیزاینه ر 
له  ژووره كه م  هه نا  بوو،  )هه نا سه باح(  ناوی  بوو 
بوو و له وكاته دا كچێكی دیكه  هاته  ژووره وه  ناوی 
)نه سرین( بوو، خوشكی مه دحه ت بێخێری شاعیر 
بوو و ئه ویش له  گۆڤاره كه مان ئیشی ده كرد، )هه نا( 
به  عه ره بی قسه ی له گه ڵ )نه سرین( كرد و ده یگوت 
به  كوردی وشه ی ناو و فیعل هه یه ؟ ئه ویش نازانم 

ئه گه ر زمانی دایكت نه زانی 
هیچكات ناتوانی زمانێكی 

بێگانه  به  باشی فێر ببیت، 
ئه وه  زانست واده ڵێ قسه ی 

من نییه.

مه سعود محه مه د زۆر دره نگ 
ده ستی به  نووسینی كوردی 

كرد، به س كه  كردی بیری 
ده وڵه مه ند بوو، ده چوو ئه و 

شتانه ی ده نووسی و ده گوت 
كه  نه گوترابوون و نه كرابوون.

كاتێك له  زانكۆ تۆ ده خوێنیت 
ده بێ زمانی خوێندنت به  
زمانی كوردی بێت، به اڵم 

ئێستا به  زمانی كوردی نییه ، 
له وانه شه  به الیه وه  شه رم بێت 
خوێندنه كه شی به  كوردی بێت
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چ وه اڵمێكیدایه وه ، منیش هه ستام به  دانانی كتێبێك 
پێشه كییه كه یدا  له   الكردیه (،  لغه   )قواعد  به ناوی 
ده ڵێم: بۆیه  ئه و كتێبه م داناوه  بۆئه وه ی بیسه لمێنم 
هه ر  وه ك  هه ن  ناو  و  فیعل  كوردیدا  له   به ڵێ  كه  

زمانێكی تری دونیا و،  زمانی كوردیش زمانه .
هێنانه وه ی  سه رله نوێ  بۆ  بكه ین  چی  گوڵنار: 
و  نووسین  ناو  بۆ  كوردی  ڕه سه نی  وشه گه لێكی 
فه رهه نگ و زمان و شیعرمان، به تایبه ت زۆرجار 
شێركۆ بێكه س كه  قه سیده یه كی نوێی ده خوێنده وه  
له م  هه ن  نه بیستراو  وشه ی  كۆمه ڵێك  ده یگوت: 
و  خاڵ  و  گیو  فه رهه نگه كانی  له   كه   قه سیده یه دا 

هه ژاردا هه ن و من جێم كردوونه ته وه ؟
له  خوێندنگه كان،  بریتیيه   ڕێگا  تاكه   موكریانی: 
زمانی  به   كه   بابه تانه ی  ئه و  سه رله نوێ  ده بێ 
ئێستا  تێبخرێته وه ، چونكه   ئه و وشانه یان  كوردین 
زمانی  به   و  وازیانلێهێنراوه   هه ن  بابه ت  هه ندێ 
ده بێ  ئینگلیزی،  كراونه ته   و  ناخوێندرێن  كوردی 
له  پۆلی یه كه مه وه  بزانی چی ده ده ی به  خوێندكار 
چۆنه ،  ئاسته كه ی  ده یده یتێ،  زمانێكیش  چ  به   و 
بكه یته وه   زیندوو  وشانه   ئه و  ده توانی  تۆ  له وێ 
كه وا به كارنایه ن و پشتگوێ خراون، ئه مه ش كاری 
و  شاعیر  هانی  دێیت  كه   په روه رده یه ،  وه زاره تی 
كه مه وه  چه ند  به النی  ده بێ  ده ده یت  نووسه ره كان 
ده بێ  باڵوكردنه وه ،  و  چاپ  بۆ  هه بێ  ده زگایه كت 
ئه و ته له فزیۆنانه ی كه  هه ن چه ند زنجیره  باسێكت 
هه بن كه  باسی خه می تاكی كورد ده كه ن، ئه وسا 
ده بینی چه ند وشه  دێته  ناوه وه  كه  هه ر نه بیستراون، 
ئێمه  هه زاره ها كه سایه تیمان هه ن كه  كه س باسی 
من  بڵێت  ڕۆشنبیریی  وه زاره تی  با  نه كردوون، 
ئه مساڵ ده مه وێ له سه ر ئه وه نده  كه سایه تی كوردی 
هه نگاوه   به م  تۆ  هه بێت،  ته له فزیۆنی  زنجیره ی 
و  ده كه یت  ده وڵه مه ندی  و  ده پارێزیت  زمانه كه  
له هه مانكاتدا  ناوییه وه ،  بێنه   نوێ  له وانه ش وشه ی 
ئه كادیمیای  به ناوی  هه بێ  ئه كادیمیایه ك  ده بێ 
زمانی كوردی، ئه م ئه كادیمیایه  كاری ئه وه  بێت كه  

به رژه وه ندی  بۆ  داڕێژێ  ڕه وان  زۆر  سیاسه تێكی 
زمانی كورديی و بووژاندنه وه ی و گه شه سه ندنی، 
ده بێ هیچ نه بێت به رنامه یه كی تێروته سه لی هه بێت، 
نابێ ته نیا ئه وانه ی له وێدا هه ن ته نها هی باشووری 
كوردستان بن، ده بێ ئه ندامی تێدابێ له  باكوور و 
هه ن  زۆرمان  زانای  ئێمه   ڕۆژئاوا،  و  ڕۆژهه اڵت 
له  ده ره وه ی واڵتن و هی پارچه كانی تری واڵتن، 
ئه مانه  ئه گه ر له  ناوه وه ش نه ژین ده توانین له ڕێی 
كاری  باشه   یارمه تیده رێكی  كه   ته كنه لۆژیاوه  
ئه ندامێتی بكه ن، هه ر ئێستا چیت نووسیوه  ده توانی 
بۆی بنێریت و ئه ویش بۆ تۆی بنێرێت، بۆئه وه ی 
زمانه   ئه و  كه   بخۆین  خه م  و  بیربكه ینه وه   ئێمه  
ئه كادیمیای  ئیشی  ئه وه ش  زمانێك،  چه ند  نه بێته  

زمانه ، ده بێ خه مخۆریی ئه و زمانه  بێت..
زمانی  ده بێ  ده خوێنیت  تۆ  زانكۆ  له   كاتێك 
به   ئێستا  به اڵم  بێت،  كوردی  زمانی  به   خوێندنت 
شه رم  به الیه وه   له وانه شه   نییه ،  كوردی  زمانی 
بێت خوێندنه كه شی به  كوردی بێت، زۆر پشتگوێ 
ده بێ  ڕۆشنبیریی  وه زاره تی  كه واته   خراوه .. 
به شداری تێدا بكا، وه زاره تی په روه رده ، وه زاره تی 
دامه زرێ  ئه كادیمیایه ك  هه روه ك  بااڵ،  خوێندنی 
بۆئه وه ی  كوردی،  زمانی  ئه كادیمیای  به ناوی 

بتوانێ ئه م ئه ركه  به جێ بێنێ.
گوڵنار: زمانی ئێمه  له  ئێستادا له  به رده م هه ڕه شه 
و  خونچه یه كه   یا  الوازبووندایه ،  پووكانه وه و   و 

به ره و پشكوتن و گه شه  ده ڕواو ده بێته  گوڵ؟ 
موكریانی: ده پشكوێ، به اڵم به ره و دوو زمانی، 
باشتره ،  بێت  هه ر خونچه   بۆیه   گوڵ،  دوو  ده بێته  
زمانی  دوو  به ره و  نه درێتێ  گوێی  وابڕواو  ئه گه ر 
ئه و  ده بینم،  وای  زمانه وانێك  وه كو  من  ده ڕوا، 
به ڵكو  نییه ،  واڵت  پارچه یه كی  بۆ  ته نها  حاڵه ته ش 
ئه م دوو زمان  له سه ر ئاستی كوردستانی گه وره  

بوونه  ڕوو ده دا.
گوڵنار: ئه ی بۆ باشوور ده بێ ئه م حاڵه ته  چۆن بێت؟
موكریانی: له  باشووردا ده بێ ببێته  یه ك دیالێكت.
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گوڵنار: دوو ئیداره یی و دوو جوگرافيی و دوو 
بووه   دیكه   ئه وانی  وه ك  زمانیش  ئایا  مێژوویی، 

قوربانی ئه و سیاسه ته ؟
موكریانی: به ڵێ بۆته  قوربانی، كێشه كه  لێره وه  و 
له  باشووره وه  ده ستیپێكردووه  كه  زمانه كه مان ببێته  
دوو زمان، پارچه كانی تر زۆر ئاگایان له  باشوور 
و  ڕادیۆیه یه ك  نه بێ  و  هه بێ  ڕۆژهه اڵتدا  له   نییه ، 
یه ك دوو گۆڤاره  ده رده چێت هیچی تری تێدا نییه ، 
كه ناڵه كانیش  باشووره ،  له   چاویان  هه موویان 
هیچیان ناڵێن من زمانحاڵی حكومه تم و ئه مه  زمانی 
فه رمی منه ، بۆیه  به  هه موو دیالێكتێك قسه  ده كه ن، 
ده بێ كه ناڵێكی ته له فزیۆنی هه بێ ته نها ڕۆشنبیریی 
ئه و  گوڵنار  گرووپی  وه ك  كه   ئێوه   ئێستا  بێت، 
ڕۆڵه  ده بینن، به  سه دان كه سایه تی ئێمه  هه بووه  له  
ڕابردوودا به  سه دان بیره وه ریی جوان و نه گوتراویی 
ده بێ  گڵ،  ژێر  برده   له گه ڵ خۆی  هه مووی  هه بوو 
وه زاره تی ڕۆشنبیریی كه ناڵێكی ته له فزیۆنی دابنێت 
ژیانیان  بكاو  قسه   خه ڵكه   ئه م  له گه ڵ  بچێت  ته نها 
ببووژێنیته وه ،  ئه و زمانه   به مه  ده توانی  كۆبكاته وه ، 
ده توانی  به چی  نه بێ  زمانه ت  ئه و  تۆ  ئه گه ر  باشه  

كه لتوورت ببووژێنیته وه  و كه لتوورت هه بێ؟ 
و  فاكت  زمان  ده گوترێت  هه میشه   گوڵنار: 
میلله تێكه ،  هه ر  سه ره كی  مانه وه ی  هۆكاری 
زمانه كه مان  پووكانه وه ی  و  الوازبوون  به   ئایا 

میلله ته كه شمان هه ڕه شه ی نه مانی دێته  سه ر؟
و  هه بوون  بێگومان،  به ڵێ  موكریانی: 
به رده وامبوونی هه ر میلله تێك به  ڕێگه ی زمانه  و،  
زمانه ،  ڕێگه ی  به   ڕۆشنبیرییه كیش  هه ر  هه بوونی 
تێبگه ین؟  یه كتر  له   به چی  نه بێت  زمانه   ئه و  ئه گه ر 
ئه گه ر ئه و زمانه ش هه رئاوا بێبه ختبێ و كه س گوێی 
نه داتێ، كه س خه مخۆریی نه بێت، چۆن ناپووكێته وه ؟ 
من چاوه ڕێم نه ده كرد له  سه رده مێكدا كه  حكومه تی 

خۆته،  به اڵم بایه خ به  زمانی كوردی نه دا!
داگیركارانی  چه پۆكی  پێتوایه   چه ند  تا  گوڵنار: 
كوردستان وا ده كا زمان وه ك گیایه كی به  وره و 

ده ره وه ،  بێته   زیاتر  به رددا  تاوێره   له ژێر  وزه  
ڕژێمه كه ی  و  سه دام  چه پۆكی  تا  ناكه یت  هه ست 
چه پۆكی  ئێستا  هه بوو،  كوردستانه وه   به سه ر 
ته نگ  به   ئێران و توركیا زیاتر وایكردووه  خه ڵك 
زمانه كه ی خۆیه وه  بێت و خه ڵك خولیای فێربوون 

و خوێندنه وه ی به و زمانه  زیاتر ده بێت؟
ئه وه ش  بوو،  زیاتر  ئه وسا  ڕاسته   موكریانی: 
نه ته وه ییش  هه ستی  بۆ  بگره   زمان  بۆ  هه ر  نه ك 
هه روایه ، شتێكت بۆ بگێڕمه وه  كاتێك كه  گۆڤاری 
سه دو  ژماره   له   ده رده كرد،  نوێمان  ڕۆشنبیریی 
جه مال  دكتۆر  كه   بوو  تێدا  وتارێكی  ئه وه نده یدا 
جه اللی  موسلیح  له گه ڵ  من  نووسیبووی،  ڕه شید 
قسه م كرد و گوتم: ئه مه  له سه ر )نێڤه رتیتی(یه  ئه گه ر 
)نێڤه رتیتی(  وێنه یه كی  به رگه كه ی  له سه ر  بكرێت 
دابنێیت، چونكه  ئه و ده یویست شتێكی سرووشتی 
گۆڤاره دا  له و  كه   لێكۆڵینه وه یه ی  ئه و  دابنێت، 
میتانییه كانی  كاریگه ریی  باسی  باڵوكرابوویه وه  
ده كرد له سه ر فیرعه ونه كانی میسر، جا )نێڤه رتیتی( 
كچێكی كوردستانی بووه  نه ك كورد، له  ڕۆژئاوای 
كوردستان بووه  و به  مه زه نده  ده گونجێت له  زاخۆ 
)سینۆهه (شدا  په رتووكی  له   هه رچه نده   بووبێت، 
)سینۆهه ( ناهێنن،  ناوی  باشیش  به   و  باسكراوه  
له سه ر  بزانم  له به رئه وه ی  ته نها  خوێنده وه   م 
خراپه ی  باسی  هه مووی  ده ڵێت،  چی  )نێڤه رتیتی( 

ئه و ئافره ته یه  له كاتێكدا واش نییه ..
چی  هه ورامییه وه   دیالێكتی  له باره ی  گوڵنار: 
ده ڵێیت؟ تا چه ند یاساكانی زمانه وانی له م دیالێكته دا 

جێگیرن؟
موكریانی: هه ورامی زۆرجار ده ڵێ دیالێكته كه ی 
من له  ئاڤێستا نزیكه ، به اڵم هه موو زمانێكی سه ر به  
گرووپی زمانانی ئێرانی و  هه موو دیالێكتێكی سه ر 
به  زمانانی ئێرانی مافی ئه وه ی هه یه  بڵێ منیش له  
ئاڤێستا نزیكم، سه رچاوه كه م ئاڤێستایه ، له ڕاستیشدا 
ئاڤێستا  بۆ  هه موویان  سه رچاوه كه ی  وایه و 
ده گه ڕێته وه ، هه ورامیش دیالێكتێكه  له  دیالێكته كانی 
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زمانی كوردی، ئه وه نده  شوێنه كه ی شاخاوی بووه 
تێكه ڵیان  خه ڵك  ده ستبوونه  و  دووره   ئه وه نده    و 
و  ماوه ته وه   هه ورامی  ده بینی  بۆیه   نه بووه ، 
گه شه سه ندنه كه ی هه ر له ناو خۆی بووه  و له گه ڵ 
ده وروبه ره كه ی نه بووه ، ته نانه ت زازاش هه روه ك 
ئاكرێ  نموونه ش وه ره   باشترین  ماوه ته وه ،  خۆی 
له به رئه وه ی له  نێوان سۆران و كرمانجه  ده بینیت 
له   دیالێكتێكه   هه ورامیش  جا  تێدایه ،  هه ردووكی 
وا  ئه ویش  ئه گه رچی  كوردی  زمانی  دیالێكته كانی 

بڕوا ده بێته  زمانێكی سه ربه خۆ..
زمانێكی  ده بێته   كه   چییه   مه به ستت  گوڵنار: 

سه ربه خۆ؟
زمانانی  دیالێكتێكی  به   مه كه نزی  موكریانی: 

ئێرانی داده نێ به  دیالێكتی كوردی دانانێ..
له   ده كه ن  كه وا  چین  هۆكارانه   ئه و  گوڵنار: 

داهاتوودا هه ورامی ببێته  زمانێكی سه ربه خۆ؟
كه ناڵی  چه ند  له به رئه وه ی  موكریانی: 
چه ند  بن؟  هه ورامی  به   كه   هه یه   ته له فزیۆنیت 
خوێندنگه ت هه یه  كه  به  هه ورامی بخوێندرێ تێیدا؟ 
دیالێكتی  به   باڵوبووبێته وه   هه یه   به رهه مت  چه ند 
ناوخۆی  له   ده كه ن  وا  هۆكارانه   ئه م  هه ورامی؟ 
و  ده سه نێت  په ره   بۆ خۆی  هه ر  بمێنێته وه   خۆیدا 
دیالێكته   به و  نه دان  گرنگی  لێدێت،  زمانێكی  وه كو 
له  میدیا و خوێندندا ده بێته  هۆكاری ئه وه ی ببێته  
زمانێكی سه ربه خۆ، یا ئه گه ر ئه وانه ی هیچ نه بوو 
زۆر  له كاتێكدا  نامێنێ،  و  ده پووكێته وه   ورده ورده  

ده وڵه مه نده  به تایبه ت له  وشه دا.
گوڵنار: نه بوونی هه ورامی له  میدیا و خوێندندا 

وایكردووه  كه  ببێته  زمانێكی سه ربه خۆ؟
نه بوو  ئه وانه ی  ئه گه ر  یا  به ڵێ،  موكریانی: 
ورده ورده  ده پووكێته وه  و نامێنێت، له كاتێكدا زۆر 
ده وڵه مه نده ، له  وشه دا زۆر ده وڵه مه نده . من وه ك 
كوردیش  زمانی  دیالێكته كانی  هه موو  زمانه وانێك 
خۆش ده ون، چونكه  زمانی كوردیم خۆش ده وێت.
به   خزمه تێكیان  چ  كه سایه تییانه   ئه م  گوڵنار: 

زمانی كوردی كردووه ؟
زۆر  محه مه د  مه سعود  محه مه د:  مه سعود 
دره نگ ده ستی به  نووسینی كوردی كرد، به س كه  
كردی بیری ده وڵه مه ند بوو، ده چوو ئه و شتانه ی 
ده نووسی و ده گوت كه  نه گوترابوون و نه كرابوون، 
وه ك  نه ك  به اڵم  ده ستیپێكرد  حه فتاكان  له   ئه و 
عه ره بییه كاندا  كتێبه   له   وه ك  چۆن  ئه كادیمییه ك، 
به وشێوه یه   ئه ویش  باسی زمانی عه ره بی ده كه ن، 
باسی زمانی كوردی ده كرد به  هه مان شێواز، به اڵم 

زۆر ده وڵه مه ند بوو مه سعود محه مه د.
شێوه زاری  به   سه ره تادا  له   موسته فا:  شوكر 
ده دا  هه وڵی  دواتر  به اڵم  ده ینووسی،  موكریانی 
وشه یه كی  هه ڵبژێرێت،  به خۆی  تایبه ت  شێوازێكی 
ده هێنا له  )لوڕ( وشه یه كی ده هێنا له  )زازا( وشه یه كی 
وتارێكی  چه ند  به وشێوه یه   )هه ورامی(  له   ده هێنا 
لێی  خه ڵك  گۆڤاره كه م  له   باڵوكرده وه   من  له الی 
گه وره ی  خزمه تێكی  ئه وه ش  به اڵم  تێنه ده گه یشت، 

زمانی كوردی بوو كه  ئه و كردی.
گوڵنار: مه سعود محه مه د و مه ال شوكر كامیان 

زمانزانتر بوون به تایبه ت له  نووسینی كوردیدا؟
موكریانی: شوكر ده وڵه مه ندتر بوو..

گوڵنار: به اڵم بۆچی جیاواز به  مه سعود محه مه د 
مه ال شوكر گومناو و باس نه كراوه  و ته نها نوخبه  

ده یناسێت؟
زۆرتر  خه ڵكیش  كه متره ،  به رهه می  موكریانی: 
وه كو  و  ده ده ن  محه مه د  مه سعود  به   بایه خ 
زیاتر  شوكر  مه ال  له كاتێكدا  داده نێن،  بیرمه ندێكی 

خزمه تی زمانی كوردی كردووه .
هه بوو،  پاراوی  زمانێكی  موكریانی:  هه ژار 
وه رگێڕاوه ته   قورئانی  هه یه  و  فه رهه نگی  ئه ویش 
سه ر زمانی كوردی و چوارینه كانی خیام و مه م 
و زینی ئه حمه دی خانی.. ئه وانه  تاكه كه س بوون و 

توانیویشیانه  زمانی كوردی بپارێزن.
هێمن موكریانی: مادام شیعری به  زمانی كوردی 
نووسیوه  ئه وه  پاراستنی زمانه ، من پێشه كییه كه ی 
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زۆر  نووسیویه تی  ڕوون(دا  و  )تاریك  له   كه  
موكریانی  هێمن  ده با  شیعره كانی،  له   پێمخۆشتره  

په خشانی نووسیبا، به اڵم به رهه می كه م بوو.
ئه حمه دی خانی: به  مه م و زینه كه ی زۆر شتی 
ده كا  نه ورۆز  وه سفی  كه   كاتێك  پاراست،  بۆمان 
ده ڵێی ئه مڕۆیه  باسی ده كا، ئه و چیرۆكه ی كه  له ناو 
مه م و زیندایه  و به  تراژیدیایه ك كۆتایی دێت، هه ر 
مه مى ئاالنه،  به اڵم ئه و ناوی لێناوه  )مه م و زین(، 

به اڵم شاكارێكه  بۆ ئێمه ی جێهێشتووه .
مه الی جه زیری: له  شیعره كانیدا ته سه ووف زۆر 
ڕه نگیداوه ته وه ، زۆریش ماندوو بووه  له  داڕشتنی، 
نووسینه كانیان  خانی  ئه حمه دی  له گه ڵ  هه رچه نده  
ئه وه   بۆ  من  به دیدی  كه   عه ره بی  وشه ی  له   پڕه  

بووه  كه وای پیشان بده ن كه  عه ره بیيان باشه ..
كه   هه وڵیداوه   زۆر  بێكه س: شاعیرێكه   شێركۆ 

خزمه تی زمانی كوردی بكا به  ڕێگای شیعر.
به تایبه تی  نه یكا  نه ما  پیره مێرد: هیچ خزمه تێك 
كه  ڕۆژنامه ی ده رده هێنا ناچار بوو وشه ش داڕێژێ 

و دروست بكا.
داهێنه ری  باوكی  به   باوكت:  موكریانی  گیو 

فه رهه نگی كوردی داده نێم.
كردوومه   كه   ئه وه ی  موكریانی:  كوردستان 
خۆم حه زم كردووه  بیكه م ئه گینا بۆئه وه م نه بووه  

پێم بگوترێت ئافه رین.
كێشه ی  ئێستا  تا  كوردیدا  ڕێزمانی  له   گوڵنار: 
دوو واوی و دوو یایی هه یه  و هه ر نووسه ره  و 

جۆرێك قسه ی له سه ر ده كا؟
تۆ  كاتێك  كه   هاتووه   له وه وه   ئه وه   موكریانی: 
به  التینی ده ینووسی )wi( ناڵێی وواڵت ڕاسته كه ی 
ئه وه یه  كه  واڵته ، له  كرمانجی ژووروو ده ڵێن وه اڵت. 
بۆیه  له  زمانی كوردیدا وشه مان نییه  له  سه ره تای 
جاران  بنووسرێت،  واوی  دوو  به   نووسینییه وه  
)ورچ، وشه ( هه بوون و به  دوو واو ده نووسران، 
له به رئه وه   ده نووسرێن،  واو  یه ك  به   ئێستا  به اڵم 

ده بێ ئێمه  ئامێرمان هه بێت ئه و ده نگانه  تۆمار بكا 
بزانین ئه و وشه یه  كامه ی درێژه  و كامه ی كورته ، 
خێزانی  ئه ییووبی(و  )كه ریمی  لێنينگراند  له   ئه وه  
ئێستا شتێكی  به اڵم  بوون،  ئه وه   خه ریكی  پێكه وه  
سه یر هه یه  كه  ده ڵێ: ده بێ )دوو – بوو – توو( به  
ده كه یت  تێكه ڵی  تۆ  ئه وكاته   بنووسرێن،  واو  یه ك 
له گه ڵ وشه ی دیكه  )كووڕ – كوڕ، توور – تور(. 
بۆ  هه بوو  پێشنیارێكی  محه مه د  مه سعود  ئینجا 
ئه و ئه لف و بێیه  فه تحه یه كی له سه ر داده نا وه كو 
زۆری  عه ره بیش  نه گرت،  سه ری  به اڵم  عه ره بی، 
ئه وه ی كرد و  پێخۆش بوو كه  مه سعود محه مه د 
گوتیان ده بێ له  هه موو دام و ده زگاكانی كوردستان 
كه   له وانه ی  یه كێك  بكرێ.  په یڕه و  ڕێنووسه   ئه م 

كاری به و شێوازه  نه كرد من بووم.
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کولتووری میوانداری لە 

پەیوەندی هزر و زمانی 

پەندەکانی پێشیناندا

ڕەنجە عه بدوڵاڵ

 به كالۆريۆس له  كۆمه ڵناسى 
 له دايكبووى 1991، 

زانكۆى  له   ماسته ر  ى)2013(، 
سلێمان زانكۆى  ـ 

كيا )2018(
كاريا ـ تور

سه 
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بینراو  دەساوردە  ئەو  کولتوور  لە  مەبەست 
ژیانی  بەدرێژایی  مرۆڤ  کە  نەبینراوانەیە  و 
ئەو  هەموو  دیکە  بەواتایەکی  بەرهەمیهێناوە، 
کە  بیروباوەڕانەی  و  خوو  و  بەها  و  دابونەریت 
دەناسرێن،  کولتوور  مەعنەوی)ناماددی(  بەالیەنی 
دیکەوە  لەالیەکی  پێکدەهێنن،  کولتوور  بەشێکی 
دیوە  لێی  مەبەست  کولتووریش  ماددی  الیەنی 
ماتریاڵيی و فیزیکییەکەیەتی کە بەرچاو و بینراوە، 
تەکنەلۆژیا و  بیناسازيی و هونەر و  وەک الیەنی 
تایبەتمەندییە گرنگەکانی کولتوور  لە  یەکێک  هتد.. 
گواستنەوەیەتی لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی دیکە 
گۆڕانکارییەکانەوە(.  و  سەربارکردن  هەموو  )بە 
دەگێڕێت  بنەڕتی  ڕۆڵی  پڕۆسەکەدا  لە  ئەوەی 
پارچە  وەک  زمان  لە  مەبەست  لێرەدا  زمانە. 
و  قسەکردن  ئامرازێکی  یان  زار  ناو  گۆشتێکی 
کە  دەزگایەکە  وەک  بەڵکو  نییە،  پەیوەندی  گرتنی 

»گوتار« بەرهەمدەهێنێت. 
کولتووری  لە  تێگەشتن  بۆ  سەرەکی  بنەمای 
نەتەوەیەک، لە ڕێگەی کارکردن بۆ تێگەشتن لە هزر 
لەم چوارچێوەیەدا  میللەتەوە دەبێت،  ئەو  بیری  و 
زمان خاڵی بنەڕەتییە هەم بۆ تێگەيشتن لە هزر و 
هەم بۆ گواستنەوەی کولتوور لە نێوان نەوەکاندا. 
زمانیش لە هەردوو شێوەی نوسین و قسەکردندا 
دەردەکەوێت، لێرەوە هەر میللەتێک ئەوەی لە ڕێگەی 
ڕاستەوخۆ  ڕوو  دەیخاتە  قسەکردنەوە  و  نوسین 
کە  هۆکارەیە  بەم  کولتوورەوە،  نێو  دەڕێژێتە 
زمان بە بنەڕەتیترین ڕەگەزی کولتوور دادەنرێت. 
قسانەی  ئەو  بکرێت  بەوە  هەست  کەمتر  ڕەنگە 
گفتوگۆی  منداڵەکەى،  دواندنی  بۆ  دایکێک  کە 
کڕیارەکەی،  و  فرۆشیار  پزیشکەکەی،  و  نەخۆش 
کۆمەاڵیەتیيەکاندا  تۆڕە  لە  نوسینەی  ئەو  یا 
سیاسیيەک،  ڕۆماننوسێک،  دەینوسێت،  کەسێک 
و  نوسین  ڕێگەی  لە  هتد..  ئاینیی  مامۆستایەکی 
ئاگا  ناخود  ئەمانە  هەموو  قسەکردنەکانیانەوە، 
دەرفەتی  ئەگەر  بۆیە  کولتوورەوە.  نێو  دەچنە 

نەبێت  کولتوورێکدا  و  کۆمەڵگە  لەنێو  ژیانکردن 
ئەوا  بکەین،  لەبارەوە  توێژینەوەی  دەمانەوێت  کە 
دەتوانین  میللەتەوە،  ئەو  زمانی  زانینی  ڕێگەی  لە 

توێژینەوە لە هزر و بیری ئەو کۆمەڵگەیە بکرێت.
ئامرازی  چەندین  زمان  پڕۆسەیەش  ئەم  بۆ 
پێشینان  پەندی  هەیە،  کولتووری  گواستنەوەی 
پێشینان  پەندی  کەرەستانەیە.  ئەو  گرنگترینی  لە 
بەرهەمی  زمان،  ناو  هزرى  گوێزەرەوەى  وەک 
ژیانی کۆمەاڵیەتيی و ئەزموونکردنی ڕووداوەکانی 
واقیعی کۆمەاڵیەتییە. پەندەکانیش نەوە بە نەوە و 
دەم بە دەم ئەگوازرێنەوە، قوڵ و مانادارن و قاڵبێکی 
بیرکرنەوەی  بەمانایەکی دیکە  دیاریکراویان هەیە. 
واتە  ڕوداوێکەوە،  لەبارەی  خەڵکە  هاوبەشی 
لەبەرئەوەى پەندەکان لە ڕابردوودا لەبارەی حاڵەت 
یارمەتی  پەندەکە  وتراوە، زمانی  دیاردەیەکەوە  یا 
تێگەيشتن لە هزرى ئەو قۆناغە مێژوويیەی ژیان 
دەدات، کە پەندەکەی تێدا دروستبووە، واتا زمان 
بە تەنها کەرەستەی کەشفکردنی کلتور نییە، بەڵکو 
یارمەتیدەرە بۆ تێگەيشتن لە مێژووی کۆمەاڵیەتی. 
چەمکی کولتوور لە زمانی التینیيەوە وەرگیراوە، 
مانای زاراوەیی و بنەڕەتی وشەکە لە )colere(ەوە 
هاتووە، لە زمانی التینیدا مانای ئەم وشەیە بریتییە 
لە کرداری )کارکردن، ڕێکخستن، بونیادنان، چاندن 
و دورینەوە(. کردارەکە بەگشتی مانایەکی فیزیکی 
لە  هەیە.  کولتووردا  چەمکی  لە  مرۆیی  کاری  بۆ 
بەکارهێناوە  چەمکەیان  ئەم  ڕۆمانەکان  سەرەتادا 
بۆ ئەو کەسانەی کە لە بواری کێڵگە و کشتوکاڵدا 
بەرامبەر  لە  چەمکەکە  لەڕاستیدا  کردووە،  کاریان 
بەرهەمهێنانی  پڕۆسەی  مرۆییەکانی  هەوڵە 
جیابکرێتەوە  تاوەکو  بەکارهێنراوە  کشتوکاڵیدا 
مرۆڤ  هەوڵی  دەرەوەی  لە  کە  ڕووەکانەی  لەو 
بەشێوەیەکی سروشتی دەڕوێن و گەشە دەکەن)1(.
چەمکی کولتوور لەم سەردەمەدا بەشێوەیەکی 
بۆ دەکرێت.  لێکدانەوەی  مانا  بە سێ جۆر  گشتی 
ئەم  کاتێک  یەکەمدا  مانای  لە  ولیامز)2(  بەڕای 
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لەو  مەبەست  دەکرێت،  تاک  ئاڕاستەی  چەمکە 
کەسەیە کە هزرێکی کراوە و پێشکەوتووی هەیە، 
خۆی  کۆمەڵگەکەیدا  پێودانگەکانی  و  بەها  لەگەڵ 
لە  شاری  سیمبولەکانی  و  بەها  و  گونجاندووە 
کەسێکی  بە  هەمانکاتدا  لە  جێبەجێکردووە،  خۆیدا 
سیمس  لەالی  دەکرێت.  ناوزەند  »ڕۆشنبیر« 
مەبەست  کولتوور،  دووەمی  مانای  ڕایلی)3(  و 
چوارچێوەی  لە  کە  کولتووریانەیە  چاالکییە  لەو 
فیلم  و  ڤیستیڤاڵ  وەک  ئەنجامدەدرێت،  کۆمەڵگەدا 
و شانۆ و چاالکی هونەريی و مۆسیقيی و کاری 
میدیایی و هتد.. لەڕاستیدا کێشەی ئەم دوو بۆچوونە 
لەوەدایە چەکی کولتوور کورتدەکاتەوە بۆ )هونەرە 
جوانەکان کۆمەڵگە پێشکەوتووەکان( وەک سینەما 

و پێشانگای جلوبەرگ و کاری دەستی و هتد.. 
بە  بەستراوەتەوە  کولتوور  چەمکی  لێرەدا 
بە  ئەمەش  پێشکەوتووەکانەوە،  کۆمەڵگە  و  شار 
خاوەنی  دەکاتە  ڕۆژئاواییەکان  کۆمەڵگە  تەنها 
تێروانینێکی  لەڕاستیدا  کە  داهێنان،  و  کولتوور 
بێالیەنانە نیە لە توێژینەوەی کۆمەڵگەکاندا. هەرچی 
و  کۆمەڵناس  کە  کولتوورە،  سێیەمی  بەکارهێنانی 
مرۆڤناسەکان جەختی لەسەر دەکەنەوە، مەبەست 
لەو بەدیهاتوانەیە ک بەدرێژایی مێژوو چ لەڕووی 
واتایی و چ لەڕووی مادییەوە مرۆڤ بەرهەمیهێناوە، 
وەک دابونەریت و بەهاکان، بیروباوەڕ و ئایدیاکان 
و هونەر و تەالرسازيی و تەکنەلۆژیا و هتد.. گرنگی 
ئەم بۆچوونە لەوەدایە دان بەبوونی کولتوور لەالی 
کۆمەڵگە  بە  دەنێت  دونیادا  کۆمەڵگەکانی  هەموو 

سەرەتاییەکانیشەوە.
چوارچێوەیەکی  تاک  لەدایکبوونی  پێش 
کۆمەڵگەیەکدا  لەهەر  دیاریکراو  کولتووری 
ڕۆڵێکی  هیچ  تاکەکە  ئەوەی  لەگەڵ  هەیە،  بوونی 
بەاڵم  کولتوورەدا،  ئەو  دروستکردنی  لە  نەبووە 
پڕۆسەی  ڕێگەی  لە  ڕاستەوخۆ  بەشێوەیەکی 
کۆمەڵگەکەی  کولتووری  تاک  بەکولتووربوونەوە 
بە  کۆمەڵناسیدا  لە  ئەمەش  بەدەستدەهێنێت، 

کولتوور  ناودەبرێت.  بەکۆمەاڵیەتیبوون  پڕۆسەی 
لەم پڕۆسەیەدا بەوشێوەیەی کە خۆی دەیخوازێت 
پێکەوەیی  لەهەمانکاتدا  دەکات.  پەروەردە  تاک 
ژێر  هێنانە  ڕێگەی  لە  کولتووریی  هاوبەندی  و 
کۆنترۆڵەوە بۆ هەموو ئەندامە نوێیەکانی کۆمەڵگا 
دەستەبەر دەکات. لە قۆناغەکانی دیکەدا لە ڕێگەی 
گرووپەکانی هاوڕێ، قوتابخانە، مزگەوت، شوێنی 
کولتوور  وردە  خاوەن  دیکەی  گرووپەکانی  کار، 
لە  دەبێت.  کاریگەر  کۆمەڵگەکەی  کولتووری  بە 
و  کرانەوە  کاریگەری  بەهۆی  ئەمڕۆشدا  دنیای 
دنیای  بە  دەبێت  کاریگەر  تاک  جیهانگیرییەوە، 
لە  دیکە)4(.  کۆمەڵگاکانی   کولتووری  و  دەرەوە 
ڕۆڵی  زمان  کولتووردا  وەرگرتنی  و  گواستنەوە 
پەیوەندییەکی  لەهەمانکاتدا  دەبینێت.  سەرەکی 
کولتوور  بەهێماییبوونی  و  زمان  نێوان  لە  تۆکمە 
و بەدەستهێنانی مانا لەالیەن هێماکانەوە هەیە)5(. 

ئاڵۆزدان،  پەیوەندییەکی  لە  کولتوور  و  زمان 
هەڵبەتە بەپێی گۆڕانی چین و توێژەکانی کۆمەڵگە 
چینی  و  کۆمەاڵیەتيی  پۆلێنی  و  ڕەگەز  لەڕووی 
گۆڕانی  زمان  هتد..  و  تەمەن  و  کۆمەاڵیەتیی 
چوارچێوەیەکی  لەهەمانکاتدا  بەاڵم  دێت.  بەسەردا 
لەخۆدەگرێت و  کۆمەاڵیەتی هەموو جیاوازییەکان 

خۆی وەک کولتوور دەناسێنێت,

پەیوەندیهزروزمان:
هەر  هەستەکانە،  و  هزر  گەنجینەی  زمان، 
کولتوور  سەرەکی  ڕەگەزی  وەک  لەبەرئەمەشە 
دیاری دەکرێت. بەگشتی حەوت تیۆری دەربارەی 
پەیدابوونی زمان هەن، سەرجەمی  سەرهەڵدان و 
تیۆرییەکان جەخت لە گواستنەوەی هزر لە ڕێگەی 
ئەو  تیۆرییەکان  بەگوێرەی  دەکەنەوە.  زمانەوە 
مانا و هزر و دەاللەتانەی کە زمان لەخۆیدەگرێت، 
کولتووریش هەر بریتی دەبێت لەو هزر و مانایانە، 
بێت،  کولتوور  گوێزەرەوەی  زمان  ئەگەر  چونکە 
بەو  پێویستی  خۆی  نمایشکردنی  بۆ  کولتووریش 



73 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

زمانەیە)6(.
لەالیەن  چییە،  زمان  ئایا  وەاڵمی  لەبارەی 
ورد  پێناسەگەلی  مرۆڤناسەکانەوە  و  زمانەوان 
ئەو  بەهۆی  ساپیر،  ئێدوارد  خراونەتەڕوو. 
زمانی  بەرهەمیهێناوە،  کە  هێمایانەی  سیستەمە 
هزر  و  هەست  گوێزەرەوەی  کەرەستەی  وەک 
سەردەم  زمانەوانی  بەبۆچوونی  دیاریکردووە. 
بەکارهێنانی  لە  ڕاهاتن  بەهۆی  مرۆڤەکان  )هاڵ( 
گرتندا  پەیوەندی  کاتی  لە  کە  سیمبوالنەی  ئەو 
سیستەمێکی  دەکەنە  زمان  خودی  بەکاریدەهێنن، 
بەشێکی  دەبێتە  زمان  پێیە  بەم  دامەزراوەیی، 
ئەو  بەگوێرەی  کۆمەڵگە)7(.  کولتووری  سەرەکی 
ئەنجامیداوە، هەموو زمانێک  توێژینەوانەی ساپیر 
لەناو خۆیدا خاوەن سیستەمێکی بااڵیە، لەهەمانکاتدا 
کولتوور  دروستبوونی  پێشمەرجی  وەک  زمانی 
دەرئەنجامی  وەک  کولتووریشی  و  دیاریکردووە 

کارلێکی نێوان تاک و کۆمەڵەکان وێناکردووە.
کەرەستە  وەک  »زمان  سۆسێڕ  بۆچوونی  بە 
و توانای قسەکردن، بەرهەمی کۆمەڵگایە)8(«. واتا 
ئەگەرچی تاک خودان توانای قسەکردنە، بەاڵم ئەم 
کارلێکی  بەبێ  تاکدا  مانەوەی  حاڵەتی  لە  توانایە 
بەاڵم  دەوەستێت،  و  نابێت  گەشەی  کۆمەاڵیەتی 
بەپێچەوانەوە لە کۆمەڵگەدا گەورە دەبێت و گەشە 
دەکات. لەڕاستیدا گەڕان بەدوای پەیوەندی زمان و 
هزر، ڕاستەوخۆ ئاڕاستەی چەند پرسیارمان دەکات. 
ئایا زمان ڕەنگدانەوەی هزرە یا هزر ڕەنگدانەوەی 
لە  هەندێک  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  بۆ  زمانە؟ 
زمانەوانان باوەڕیان بە پێشکەوتنیی زمان بەسەر 
ڕایان  بەپێچەوانەوە  هەندێکیشیان  هەیە،  هزردا 
لەسەر پێشکەوتنی هزرە بەسەر زماندا، هەندێکی 
پەیوەندێکی  لە  هزر  و  زمان  پێیانوایە  دیکەیان 
سەرلەنوێ  دەم  هەموو  و  بەردەوامدان  دیالێکتی 
یەکتر بەرهەمدەهێننەوە. لە کۆنەوە ئیبن خەلدوون 
کە  ئەسپەی  دوو  بەو  چواندووە  هزری  و  زمان 
کە  ڕادەکێشن،  گالیسکەیەک  پێکەوە  بەردەوام 

لەهەر الدانەوەیەکدا یەکێکیان پێش ئەوی دیکەیان 
دەکەوێت. ئەوەی کە بەردەوامی بە مرۆڤ دەدات 
لە ڕێگەی کارلێک و  ئەو دوو توانایەیە، ئەوانیش 

وەک بەرهەمی کۆمەڵگە چاالکی دەنوێنن.
لە  کۆمەاڵیەتی  هاوبەندی  کە  ئەوەى 
گەنجینەی  و  دەکات  دروست  کۆمەڵگەدا 
کۆمەڵگە  ڕاستەقینەی  مێژووی  کولتوورە، 
کۆمەڵگە  تاکەکانی  پەیوەندی  و  دەکات  نمایش 
لەناو  زمان  هۆکارانە  بەم  زمانە.  ڕێکدەخات، 
و  دادگا  و  دەبێتە خاوەن هەژموون  کولتووردا 
ڕەنگدانەوەی  کولتوور  و  زمان  بۆیە  دادوەر. 
زمانیش  هەبێت  چی  کولتووردا  لەناو  یەکترن، 
ئەوە دەگەیەنێت، لەنێو زمانیشدا چی هەبێت لە 
کولتووردا ڕەنگدانەوەی دەبینرێت. لەگەڵ گەشە 
پێشدەکەوێت،  کولتوور  زماندا  پێگەشتنی  و 
لەگەڵ گەشە و پێشکەوتنی کولتووردا زمانیش 
ديراسەی  بەتەنها  کاتێک  دەبێت،  دەوڵەمەند 
هەست  زیاتر  دەکرێت،  دووانە  لەم  هەریەک 
دەکرێت)9(.  یەکتر  لەسەر  کاریگەرییان  بە 
ئەو  زمان  »ئەگەر  گرامشی  ئەنتۆنیۆ  بەدیدی 
کولتووردایە،  لەنێو  کە  لەخۆبگرێت  ڕەگەزانە 
ئەوە  بەگوێرەی  زمانە  ئەو  بەکارهێنەرانی  ئەوا 
لەو  ڕێکدەخرێت،  ڕەفتارەکانیان  و  دونیابینی 
دونیابینی  لە  ئەتوانین  زمانەوە(  )لە  ڕێگەیەوە 
لەبەرئەمەشە  هەر  تێبگەین)10(«.  نەتەوەیەک 
کاری  لەیەکتر  زمان  و  هزر  جیاکردنەوەی  کە 
زمان  کە  سنورانەدا  لەو  چونکە  نەکردەیە، 
خۆی  ئیفادەی  دەتوانێت  مرۆڤ  کێشاوییەتی 
بەرهەمبهێنێت.  و  دەرببڕێت  هزرەکانی  و  بکات 

کاتێک کە گۆران دەڵێت: 
مەستم،  کەپێی  خەیاڵەی  ئەو  ئەکەم  هەرچەند 
ئیتر  هەڵبەستم  چوارچێوەی  نێو  ناخرێتە  بۆم 
ئەوە نابێتە خەیاڵ و هزر، چونکە نەهاتووەتە ناو 
لێی  ناتوانرێت  نەبوو  لەناو زمانیشدا  زمانەوە، کە 
تێبگەیت و نازانین ئەو شتە چیە کە کەسەکە پێی 
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مەستە و دەیەوێت بەیانی بکات. بۆیە دابڕینی زمان 
و هەست لەالیەک، زمان و هزر لەالیەکی دیکەوە 

کارێکی نامومکینە.
کولتوور  لە  زمانەوە  گۆشەنیگای  لە  کاتێک 
پااڵوگەی  بە  کولتوور  تەواوی  ئەوا  دەڕوانرێت، 
دایک  ئالێرەوە گرنگی زمانی  دەبێت.  تێپەڕ  زماندا 
دەردەکەوێت،  کولتووردا  ناسینی  و  فێربوون  لە 
کردارێکی  گفتوگۆش  بچوکترین  هەتا  چونکە 
نمایشکەر و  لەبەرئەمەش زمان  کولتوورییە. هەر 
گوێزەرەوەی کولتوورە وەک ئەوەی کە هەیە. بەم 
هۆیەوە زمان خاوەن پێگەیەکی گرنگە لە سەلماندنی 
بوونی نەتەوەدا. لەبەرئەوەی کە زمان و کولتوور 
دەوڵەمەندبونیشیان  و  گەشە  بەیەکداچوون، 

پەیوەستە بەیەکترەوە)11(.
دیاریکردنی  ڕەگەزەکانی  گرنگترین  لە  زمان 
لە  تاکێک  کاتێک  نەتەوەیە.  و  تاک  شوناسی 
کۆمەڵگەیەکی بیانیدا خۆی دەبینێتەوە، پۆشاک و 
خواردن و شێوازی ژیان و کولتووری کۆمەڵگە 
بیانییەکە پەیڕەو دەکات، لەژێر کاریگەری ڕەفتار 
و توخمە کولتوورییەکانی ئەواندا دەبێت، بەاڵم لە 
حاڵەتی بەکارنەهێنانی زمانەکەیاندا و قسەکردن 
بە زمانی دایک دەردەکەوێت کە ئەم تاکە کەسێکی 
بیانییەکەی  زمانە  کە  بەپێچەوانەشەوە  بیانییە، 
دەزانرێت  تەنها  ئاسایترین حاڵەتدا  لە  بەکارهێنا 
و  نەتەوە  چ  بە  سەر  بەاڵم  بیانییە،  کەسێکی 
خۆ  ناناسرێتەوە.  بێگومان  زمانێکە،  و  کولتوور 
ئەگەر زمان لەسەر ئاستی نەتەوە بەتێپەڕبوونی 
کات بەرەو الوازبوون و پووکانەوە بچێت، ئەوا 
هەیە.  نەتەوە  توانەوەی  و  لەناوچوون  مەترسی 
ئامرازەکانی  تەنیشت  لە  زۆرجار  دەبینین  بۆیە 
ژێردەستەکاندا،  نەتەوە  چەوساندنەوەی  دیکەی 
هەوڵی  ئیمپریالیستەوە  دەوڵەتانی  لەالیەن 
نەتەوە  زمانی  وەالنانی  و  پشتگوێخستن 
دەدرێت،  داگیرکراوەکەیاندا  خاکە  لە  ژێردەستە 
پڕۆسەی  لە  تەنها  داگیرکاری  دەزانن  چونکە 

داگیرکردن  بەڵکو  کورتناکرێتەوە،  خاکدا  گرتنی 
و گۆڕینی زیهنییەت و زمان بەکاردەهێنن وەک 
هزری  و  کولتوور  کاڵکردنەوەی  بۆ  ڕێگەیەک 

نەتەوە.
لە  کۆمەاڵیەتیین  بەرهەمێکی  هزر  و  زمان 
ڕەوڕەوەی مێژوودا دروست دەبن، لەبەرئەوەی 
بەهۆی  هەر  هێماییە هزریش  پڕۆسەیەکی  زمان 
پێشینانیش  پەندی  دەردەبڕدرێت.  زمانەوە 
خۆیدا  لە  زمان  و  هزر  کە  میللیيە  ڕەگەزێکی 
کۆدەکاتەوە، لەهەمانکاتدا خاوەن پێگەیەکی گرنگە 
لە ئەدەبیاتی زارەکیدا)12(. پەندەکان هزر و نەریت 
و شێوازی ژیانی میللەت دەخه تەڕوو. پەندەکانی 
و  ڕابوردوو  و  دوێنێ  ئاوێنەی  نەتەوەیەک  هەر 
بوونی میللەت پیشاندەدات. لەناو پەندەکاندا بەها 
و ترادیسیۆنەکان و بیروباوەڕ و وانەى ئەخالقی 
و ئامۆژگاریی و ڕێنمایی دەبینرێت)13(. پەندەکان 
کۆمەاڵیەتین،  ژیانی  ئەزموونی  بیرن،  و  هزر 
هەندێکجار  و  کورتدا  شێوەی  لە  هزرانە  ئەم 
وەک  زمانەوە  ڕێگەی  لە  شیعردا  شێوەی  لە 
دەردەبڕرێت  نەوە  بە  نەوە  کولتووری  میراتێکی 
لە  پەندەکان  ئەوەی  دەگوازرێتەوە. سەرەڕای  و 
ڕووخساردا کورتن، بەاڵم لە ناوەڕۆکدا هەڵگری 
لە  پەندەکان  ناو  هزری  پوختن.  و  قوڵ  مانای 
ڕێگەی زمانەوە وەک بەرهەمێکی کۆمەاڵیەتی دەم 
بە دەم لە گواستنەوەدایە، بەم هۆیەوە پەندەکان 
کۆمەاڵیەتییە.  وتراوێکی  و  مرۆیی  بەتەواوی 
ناوەڕۆکی پەندەکانیش گرنگترین مەسەلەکانی نێو 
ژیانی کۆمەاڵیەتی دەکەنە پەند و وانە، لەڕووی 
سیاسيی  و  ئاینیی  و  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووريی 
لەهەمانکاتدا  پەروەردەییەوە.  و  فەرهەنگی  و 
و  هەیە  دیاریکراویان  چوارچێوەیەکی  پەندەکان 
بەخواستی  هەرکەس  ناکرێت  واتا  لەقاڵبدراون. 
خۆی گۆڕین لە فۆڕم و وشەکاندا بکات، چونکە 
لەوە بترازێت ئەوانە لە پەند دەردەچن. پەندەکان 
خاوەندارییان  دیاریکراو  کەسێکی  خاوەنن  بێ 
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هەموو  بەرهەمی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ناکات، 
کەسی  پەندی  ئەگەر  بەپێچەوانەوە  کۆمەڵگەن، 
دەردەکەن،  ناو  خاوەنەکانیانەوە  بەناوی  هەبێت 
تەنها بەرهەمی  پیرەمێرد. کە  پەندەکانی  نمونەی 
بەاڵم  دەمێنێتەوە،  ئەوە  بەناوی  و  نوسەرێکە 
پەندی پێشینان بەرهەمی کۆیە و هەر بەنادیاريی 

و نەناسراوی دەمێنێتەوە.
دەگۆڕدرێن  پەندەکان  دەربڕینی  شێوازی  کە 
یان هەوڵی گۆڕینی دەدرێت کاریگەريی و ماناکەی 
بەرهەمی  پەندەکان  لەبەرئەوەی  لەدەستدەدات. 
هزر و زمانی کۆیە، کاتێک بونیادەکەی بەر گۆڕان 
دەکەوێت ماناکەشی تێکدەچێت. دیسان لەبەرئەوەی 
بەرهەمی خەڵکە بەپێی گونجاندنی لەگەڵ شوێن و 
شیوەزار و الدێ و شار و لەهجەکاندا گۆڕانێکی 
کە  بەشێوەیەک  دێت،  فۆڕمەکەیدا  بەسەر  کەم 
ناکات)14(.  پەندەکان  ناوەڕۆکی  لە  کاریگەری 
بەشێوەیەکی گشتی پەندەکان بریتین لە ڕستەیەکی 
کورت، کە ڕاستەوخۆ تێگەشتن و شیکردنەوەیان 
پیشاندەدات و شتێکی  نییە، چونکە شتێک  ئاسان 
پەندێک  مەبەستی  لە  بۆئەوەی  مەبەستە.  دیکەی 
تێبگەین دەبێت بزانرێت ئەم پەندە لە چ سیاقێکدا و 
بۆ چ مەبەستێک وتراوە. واتا بەکارهێنانی پەند لە 
شوێنی خۆیدا خاڵی بنەڕەتی تێگەشتنە لە پەندەکە. 
هەر لێرەوەیە هەندێکجار بەڕواڵەت وادەردەکەوێت 
کە دوو پەند لە پارادۆکسدان و یەکتر ڕەتدەکەنەوە، 
لەڕاستیدا ئەمە هیچ نییە جگەلەوەی کە نازانرێت لە 
چ بارودۆخێکدا و چۆن پەندەکە بەکاربهێنرێت)15(. 
بەرهەمی خەڵکن و  پەندانە  ئەم  دیکەوە  لەالیەکی 
خەڵکیش دەکرێت تێگەيشتنی جیاوازیان بۆ ڕووداو 

و دیاردەکان هەبێت.

میوانداریلەکولتوورىکوردیدا:
و  میوانداری  کولتووری  نمونەی  لێرەدا 
کۆمەڵگەی  کۆمەاڵیەتی  واقعی  لە  میواندۆستی 
ڕەفتاردا  و  هزر  لە  دیکە  بەمانایەکی  کوردیدا، 
سەبارەت  هزرەکان  دەرکەوتەی  ئایا  وەردەگرین، 
بەم بابەتە چۆنە و چۆن بووە، لە نمونەی پەندەکانی 
دەگەڕێین.  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  بۆ  پێشیناندا 
بەمانایەکی دیکە ئەو پەندانەی کە پەیوەندییان بە 
چۆن  زماندا  لە  هەیە  میواندۆستییەوە  کولتوورى 
و  هزر  ڕەنگدانەوەی  چەند  تا  و  دەرکەوتوون 

واقیعە کۆمەاڵیەتییەکە بوون.
دوالیزمەی  لەسەر  پڕۆسەیەکە  میوانداری، 
نیگای  لە  ئەگەرچی  وەستاوە،  ماڵ  میوان-خاوەن 
دەکەوێتە  پڕۆسەکە  کۆی  وادەردەکەوێت  یەکەمدا 
پڕۆسەکە  لەڕاستیدا  بەاڵم  ماڵ،  خاوەن  سەر 
بەبوونی فیگۆری دووەم کە میوانە مانا وەردەگرێت. 
بۆیە دەبینین زۆرجار پەندەکان ئاڕاستەی خاوەن 
عادات  دەربارەی  لەهەمانکاتدا  بەاڵم  کراون،  ماڵ 
و نەریتی سەردانیکردن، فیگۆری میوانیش پەندی 
ئاڕاستە کراوە. گرنگیدان بە میوان، وەها مامەڵەى 
خۆیدایە،  ماڵی  لە  بکات  هەست  کە  بکرێت  لەگەڵ 
یارمەتیدانی میوان لەکاتی بوونی هەر کێشەیەکدا، 
خزمەتکردن،  و  پێشوازيی  شێوە  بەجوانترین 
و  بکرێت  لەگەڵ  گفتوگۆی  خۆش  زمانێکی  بە 
میوان،  بێزاری  هۆی  ببێتە  کە  نەبێت  بەشێوەیەک 
و  بەخۆشەویستی  ئەمانەوە  هەموو  سەرووی  لە 
دۆستانەوە مامەڵە لەگەڵ میوان لە گرنگترین ئەو 
پێویستە  میوانداریدا  پڕۆسەی  لە  کە  ڕەفتارانەن 
خاوەن ماڵ )میواندار( لەگەڵ میوانەکەی ئەنجامی 
کە  دەوترێت  کەسێک  بە  میواندۆستیش  بدات. 

زمان بە بنەڕەتیرتین ڕەگەزی کولتوور دادەنرێت.

;
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لەگەڵ  سفرەکەی  و  قسەکردن  و  ماڵەکەيی 

میوانەکەی بە باشترین شێوە هاوبەشی پێبکات.
میوانداری  کولتووری  کوردیدا  لەکۆمەڵگەی 
تاکی  باوەکانی  عاداتە  و  نەریت  لە  کۆنەوە  لە 
پەندەکان  لە  زۆرێک  نمونەی  بۆیە  بووە،  کوردی 
خراوەتەڕوو،  میوانەوە  لەبارەی  کە  دەبینین 
کۆنەستی  و  هزر  لە  ئەوەی  دیکە  بەمانایەکی 
کۆمەڵگەدا بووە، لە زمانیشدا لە شێوەی پەندەکاندا 
گفتوگۆدا  لە  کاتێک  دواتریش  ڕەنگیداوەتەوە، 
سەرلەنوێ  ئەمانیش  بەکاردەهێنرێن،  پەندەکان 
کاریگەرییان دەبێت لە پڕۆسەی بەرهەمهێنانەوەی 

هزر و کولتووری میوانداری.
لە پەندەکاندا نمونەی گەورەیی و خۆشەویستی 
دەڵێت:  پەندەکە  کاتێک  بۆیە  دەبینرێت،  میوان 
پەندە  ئەم  لەڕاستیدا  نییە« خۆ  »مێشێ میوانی 
بەرامبەر  بێباکە  ئاڕاستەی کەسێک دەکرێت کە 
میوان  بوونی  دیکە  مانایەکی  بە  هەموو شتێک، 
میواندارەوە  لەالیەن  پابەندبوونە  و  باکبوون 
تەنانەت شتێکی بچووکی وەک  ئەگەر میوانەکە 

مێش بێت. 
لەکاتی شیکردنەوەی پەندەکاندا بەر دوو جۆر 
باسی  ڕواڵەت   بە  یەکەمیان  دەکەوین،  پەند  لە 
باسەکەی  ناوەڕۆکدا  لە  بەاڵم  دەکات،  میوانداری 
جۆری  هەیە،  دیکەوە  بابەتێکی  بە  پەیوەندی 
باسێکە  بابەتەکە  پەندەکە  ڕواڵەتی  لە  دووەمیان 
ناوەڕۆکی  بەاڵم  میوان،  بابەتی  دەرەوەی  لە 
وەک  لێرەدا  بۆیە  میواندارییە.  مەبەستی  پەندەکە 
تەنها  پەندەکان  وەرگرتنی  بۆ  پێوەرێک  دانانی 
»میوان،  وشەکانی  کە  وەردەگیرێن  پەندانە  ئەو 
بینراوەتەوە،  تێدا  میواندۆستی«یان  میوانداری، 
پەندی  سەرچاوەی  حەوت  لە  سود  ئەمەش  بۆ 
یەکەمدا  قۆناغی  لە  وەرگیراوە،  کوردی  پێشینانی 
پەندەکان جیاکراونەتەوە و دواتریش پەندە لێکچوو 

و دووبارەکان وەالنراون.

بەشێک لە پەندەکان ئاڕاستەی کۆی تاکەکانی 
دراوە،  میوانداری  هانی  تێیدا  و  کراوە  کۆمەڵگە 
بەوەی کە میوان شیرین و ڕەتنەکراوەیە، ئەمەش 
جارێک وەک ئازیز و جارێک وەک خەاڵتی خوایی 

بۆ خاوەن ماڵ ناسێنراوە: 
»میوان ئازیزە«

»میوان خەاڵتی خوایە«
»میوان خۆشەویستی خوایە، خێر و بەرەکەتی 

لەگەڵدایە«
»میوان جەژنی خانە خوێیە«

»ماڵی بێ میوان وەک گۆڕستان وایە«
»میوان ڕزقی لەسەر خۆیەتی«

پەندەکانی سەرەوە  زمانی  ڕێگەی  لە  بەگشتی 
کولتووری  و  هزر  باڵوبوونەوە  لەسەر  جەخت 
میوانداری دەکرێت. ئەڵبەت خودی ئەم پەندانە کە 
دەردەخەن  ئەوە  میواندارین،  پڕۆسەی  هاندەری 
پڕۆسەکەوە  بەدەم  کۆمەڵگەدا  لە  کەسانێک  کە 
ناسێنراوە،  گۆڕستان  وەک  ماڵیان  ئەمانەش  نین، 
میوانداری  خەرجییەکانی  لە  کەسانێک  یاخود 
ڕزقی  میوان  کە  وتراوە  بەمانەش  سڵەمیونەتەوە 
لەسەر خۆیەتی. بەپێچەوانەوە میوانداری نەکردن 
ڕەشە  پەڵەیەکی  وەک  دروست  بەشێوەیەکی 
ڕێگەی  لە  ئەمەش  ماڵەوە،   خاوەن  بەناوچاوی 

پەندی:
تێیدا  کە  دەبینرێت.  خواردییە؟«  نانت  »میوان 
پێشکەشی  خزمەت  باشترین  دەبێت  ماڵ  خاوەن 

میوان بکات، نەک پرسی پێبکات.
پەندەکان  دیکەی  بەشێکی  لەهەمانکاتدا 
ئاڕاستەی میوان کراوە، ڕەنگە هەندێک لە پەندەکان 
وەاڵمگۆی  وتراون  کۆنەوە  لە  لەبەرئەوەی 
ئاگادارکردنەوەی  نمونە  بۆ  نەبن،  نوێ  سەردەمی 
بۆ  ئاماژەی  پەندەکاندا  لە  سەردانکردن  پێش 
نەکراوە، چونکە ئەم نەریتە نوێیە و لەم سااڵنەی 
بۆیە  جێبەجدەکرێت.  تەکنەلۆژیاوە  بەهۆی  دوایدا 
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دوور نییە لە سااڵنی داهاتوو پەند دروست ببێت 
لە ویستی  ئاگادارکردنەوەی خاوەن ماڵ  لەبارەی 

سەردانکردن لەالیەن میوانەوە.
»میوان بە دیارییەوە جوانە«

»ماسی و ميوان مانەوە بۆگەنی دەبن«
»میوانی بێ دیاری کافر بێ بەحاڵی«

»میوانی جار و بارا شیرین و شیرین کردارا«
»میوانی هەمیشەیی پێشوازی لێناکرێ »

میوان  ئاڕاستەی  کە  پەندانەی  لەو  وەک 
کراون دەردەکەوێت بنەمای میوانداریش دیاری 
کراوە، بۆیە کە میوان کاتێک سەردانی شوێنێک 
ببات  خۆیدا  لەگەڵ  دیارییەک  دەبێت  دەکات 
نابێت  لەالیەکەوە  بێت،  بچووکیش  ئەگەرچی 
چونکە  بێت،  ماوەدرێژ  و  زۆر  سەردانکردن 
بەپێچەوانەوە  بەتاڵە«.  قەواڵە  هاتن  زۆر  »کە 
بێت،  ناوبەناو  دەبێت  سەردانکردن  و  میوانی 
هۆی  دەبێتە  خانەخوێ  جەژنی  لەبری  ئەگینا 
ماوەیەکی  بۆ  مانەوە  لەهەمانکاتدا  بێزاربوونی. 
پێشوازی  ئیتر  و  دەردەچێت  میوانی  لە  زۆر 
»کشە  دەڵێت:  پەندەکە  وەک  چونکە  لێناکرێت، 
دوجار  جارێک   میوان  ڕەشە،  مریشکە  کشە 
لەکاتی  جەخت  بەجۆرێک  لەڕاستیدا   .« خۆشە 
کراوەتەوە،  میوانی  و  سەردانیکردن  گونجاوی 
بەوەی کاتێک لە پەندەکەدا ڕوو لە میوان دەکرێت 
و پێی دەوترێت: »میوانی درەنگ وەخت گلەیی 
ناوەخت  »میوانی  یان  لەسەرخۆیەتی«  خۆی 
لە  و  کاتێک  بەومانایە  خۆیەتی«.  لەسەر  نانی 
سەر  دەبینێتەوە،  خۆی  میوان  شوێنێک  لە  پڕ 
سفرەی خواردن هەرچی تێدا بوو دەبێت قبوڵی 
بکات، بەپێچەوانەوە گلەیی لەسەر خۆیەتی. بەم 
مانایە کاتێک لە پەیوەندی ئۆتۆریتانەی دوالیزمی 
لە  جۆرێک  ورددەبینەوە،  ماڵ  خاوەن  میوان 
ماڵ  خاوەن  هەیە،  بوونی  دەستەاڵت  سەپاندنی 
هەرچی بکات و هەرچی بێت دەبێت میوان لەو 
بەپێی هەوەس و حەوسەڵەی  و  چوارچێوەیەدا 

درێدا  جاک  بەدیدی  بجوڵێتەوە.  ماڵ  خاوەن 
میوان و خاوەن ماڵ لە پەیوەندییەکی سیاسیدان، 
سرووشتی ئەم پەیوەندییە لە مۆدێرنەدا خودی 
خاوەن ماڵ دەکاتە سەنتەر و لەکاتی میوانداریدا 
لەبری نزیکبوونەوە، دووريی و دابڕانێکی قوڵتر 
میوان  کە  ئەوەی  خودی  هەر  دەبێت.  دروست 
نێو  درزکەوتنە  قبوڵکراوترە،  دیارییەوە  بە 
پەیوەندییەکە ئاشکرا دەکات. وەک لەم پەندانەی 

خوارەوەدا دەردەکەوێت:
»میوان سەگی هاهایە، هەویری شلە و لێی نایە«

»میوان کەری خانە خوێیە«
شەڕیان،  بە  بوو  کە  خانەخوێ  و  »میوان 

چارەی میوان هەر ڕۆینە«
»میوان بە خوڵقی خانەخوێوە بەندە«

هۆکاری سەنتەربوونی خانەخوێ پەیوەندی بە 
بۆ خاوەن  ماڵەوە  دەستەاڵتداربوون و موڵکایەتی 
سنورە  دانانی  دیکەشەوە  لەالیەکی  هەیە،  ماڵ 
میواندا.  بەسەر  فەزاکەیە  داخستنی  و  میوان  بۆ 
هۆکاری ئەمەش وەک لە پەندەکاندا ئاشکرا کراوە:
»میوان زۆر ڕووی پێ بدەی، دەبێ بە خاوەن ماڵ«
»میوان ڕقیەتی لە میوان خانەخوێ لە هەردووکیان«

»میوان هات خاوەن ماڵی ده رکرد«
کۆی  بدرێت،  سەرنج  گرنگە  ئەوەی  لێرەدا 
و  پێشیناندا  پەندەکانی  لە  کە  دیاردانەی  ئەو 
میواندارییەوە  لەبارەی  زمان  نمایندەیی  بە 
واقعی  لە  دیاردەکان  هەموو  خراوەنەتەڕوو، 
کولتووری  لە  هەر  دەبینرێتەوە،  کۆمەاڵیەتیدا 
و  میوان  هەڵسوکەوتی  و  ئاداب  و  میوانداریی 
سنورەکانی  ناسینەوەی  هەتاوەکو  خانەخوێوە 
لەگەڵ  ئێستاشەوە  بە  دوالیزمەیە.  ئەو  نێوان 
هەندێ سەربارکردنە نوێیەکاندا بۆ ئەم دیاردەیە 
لە  هەم  و  واقعدا  لە  هەم  هزرە  بەرهەمی  کە 
زماندا دەبینرێت. زمانیش لە ڕێگەی پەندەکانەوە 
ئەو  دووبارەکردنەوەی  لەسەر  کار  گوتاردا  لە 

نەریتانە لەگەڵ نەوەی نوێدا دەکات.
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گرفتی 

»جووت یێ« 

لە زمانی کوردیدا

عه بدوڵاڵ عااڵيى )چۆلی فایەق(

و  چاپكراو  به رهه می  نۆ  ئایینی،  توێژه ری  و  نووسه ر 

چه ندین وتاری باڵوكراوه ی هه یه .



     80  
ژماره )21(
شوباتى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
و  یەکگرتن  بە  پێویستی  نییە  سیاسەت  ئەوە 
بەو  پێویستی  زمانە،  ئەوە  بەڵکو  هەیە،  یەکیەتی 
خڕبوونەوەیە هەیە و بەبێ یەکگرتن و کۆکبوون 
لەوەیشدا،  کورد  بەاڵم  دەبڕێت.  لێ  هەناسەی 
بۆ  هاتوهاواری  هەموو  قوڕبەسەرە،  و  نەگبەت 
بۆ  کەچی  حیزبەکانیێتی،  و  سیاسەت  یەکگرتنی 
زمانەکەی تەقەی سەری دێت، ئەگەرچی ئەم هەموو 
پەرتەوازەکردن و ئاژاوەنانەوەیش دەبینێت، هێشتا 

فززەی لێوە نایێت و لەالى ئه و نە بایە نە باران!
نەبوبایە،  هیچ  لەسەر  زمانکارانمان،  دەبوو   
چێ  کۆکبوونێکیان  ڕێنووس،  بابەتی  لەسەر 
)ئەکادیمیای  کردبووبایە، سستی و بێسەروبەریی 
ئەکادیمیایەک  بوەستێت،  لەوالوە  کوردی(ش 
گۆڕەپانی  لە  خۆی  ئەسپی  نەیتوانیبێت  تائێستا 
زماندا تاوبدات، بگرە بەو ڕێنوێنییانەش پابەندبێت 
کە خۆی دەریانی کردووە، ئەوا نەبوونی لە بوونی 
باشترە. قۆناغەکە هی ئەوەیە »خانەی بااڵی زمان« 
لە دەرەوەی ئەکادیمیيای کوردییەوە دروستبکرێت. 
دوای  دانەمەزرێت،  زمان«  بااڵی  »خانەی  ئەگەر 
وەک  ـ  کوردی  زمانی  جەژن،  و  سروود  و  ئااڵ 
ـ  نەتەوە  پێکهێنەرەکانی  توخمە  سەرەکیترین 
ئەویش بەرەو ترازان و توانەوە دەچێت. لە قۆناغی 
ئێستای نەتەوەیی کورد، زمانی کوردی نێوەندێکی 
ڕەسميی و سەربەخۆی دەوێت، کە لە ڕێی زمانەوە 
ئەرکی بەجێگەیاندنی پڕۆژە و ئەجێندای »سیاسيی 

و فیکری« بێت.
یا و«  یا،  »یێ،  جووت  بابەتی  دواییانە،  بەو 
ناوەتەوە.  فەرتەنەی  و  هەڵاڵ  بە  بووە  لەسەری 
گەرم  لەسەر  مشتومڕی  لێرەولەوێ،  ماوەماوە، 
خۆم  ناشارمەوە  ئەوە  من  ڕاستی،  دەکرێتەوە. 
جاران یەکێک بووم لە ئەوانەی، بەو شێوازە هەڵەیە 
ـ جووت یێ ـم بەکار دەبرد و زۆریش بەرگریم لێ 
کتێبم،  دوو  ـی  تایتڵ  ـ  دەزانن  خوێنەران  دەکرد. 
بە جووت یێ نووسیون. )سەلەفییەت و کۆمەڵگەی 
دوو  نموونەی  ڕۆمیی(  )گوڵزاری  و  کوردیی( 

هەڵەبەکارهێنانی منن بۆ ڕێنووسی زمانی کوردی. 
بەاڵم، کە لێم کۆڵییەوە و زیاتر لێی وردبوومەوە، 
بەوە گەیشتم کە جووت یێ بەو شێوازە، هەڵەیە و 

دەبێت لەگەڵیدا ورد و بەدەستنوێژ بین.
چەندان  ئەوەیە  هەڵوەستەیە،  مایەی  ئەوەی 
نووسەر و وەرگێڕی باش و بەئەزموون، خەریکە 
دواى ئەم شێواندنە دەکەون و بگرە بەرگریشی 
و ڕۆشنبیرە  نووسەر  بەو  کارم  دەکەن. من  لێ 
سیاسی و پۆپۆلیستە زماننەناسانە نییە، کە وەک 
نووسەرانە  ئەو  یەخەی  زمان«  »چەتەیەکی 
بەکار  خۆیان  وەکوو  یێ  جووت  کە  دەگرن، 
ناهێنن. هەڵسوکەوتی ئەو پێڕە نووسەرە، هێندە 
هەرزەکارانەیە، مرۆڤێک ویقاری هەبێت، هەر بە 
خەیاڵیش، الیان لێ ناکاتەوە. بێزی نایەت، ناویان 
بکەوێتە سەر زاری. ئەوان، جووت یێیان کردووە 
ڕێنووسەکە  ئەوان  وەک  هەرکەسێ  پێوەر،  بە 
کالسیک،  نووسەرێکی  بەالیەناوە  نەکات،  پێڕەو 
و  کوردایەتی  کوشتەی  و  موکریانی  زماننەزانی 
چی و چی ترە! واگومان دەبەم، هەر ئەو ڕەوشتە 
نووسەران  لە  زۆرێك  بۆئەوەی،  بێت  هۆکارێک 
لەوە بترسن، لە شێوازی ڕێنووسی ئەوان البدەن. 
بێت،  قوتاریان  تیرانە  و  تۆمەت  لەو  بۆئەوەی 
بەبێ  ڕێنووسدا  لە  و  ناهێشێنن  خۆیان  سەری 
الموجیم، چاو لەوان دەکەنەوە. من پێم ناخۆشە، 
و  کوردیزان  کە  نووسەرم،  هاوڕێی  کۆمەڵێ 
وەرگێڕی باشن، مرۆڤی جوان و ڕێزدارن، بەبێ 
لێکۆڵینەوە و وردبوونەوە، جووت یێ بە چەوتی 
بەکاردەهێنن، پێی بزانن یان نا، بوونەتە بەشێک 
کوردیی  زمانی  بەرۆکی  کە  ئاژاوەیەی  لەو 

گرتووە.
لە بابەتی ڕێنووسدا »زمانزانی« بەتەنها بەس 
نییە، دەبێت ئەوەی بەو بوارەوە سەرقاڵە، شتێکیش 
خوێنەری  ئاخر  دەربکات.  »زمانناسی«  لە  سەر 
هێژا، زمانزانی و زمانناسی، دوو شتی جیان. مەرج 
نیە هەموو زمانزانێک، زمانناس بێت. مەرجیش نیە 
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ئەوەی زمانناس بێت، زمانزانێکی باش بێت. مەرج 
لە ڕیشەناسیدا پسپۆڕ بوو، ڕێنووس  نیە، ئەوەی 
و نووسینەکەی باش بێت. هەیە مامۆستای زمانی 
کوردیشە، نازانێت بە کوردییەکی ڕاست و ڕەوان 

بنووسێت.
دەبێت  ڕێزمانی،  دیوی  سەر  بچینە  بەرلەوەی 
بکەین.  هەڵوەستەیەک  زمانناسی،  دیوی  لەسەر 
خستنەسەر  هەبوونی  بەبێ  ئەوانەی  زۆربەی 
بەهانەیان  بەکاردێنن،  »یێ«  جووت  دانەپاڵ،  یان 
ئەوەیە، ئەگەر بە جووت یێ نەنووسن، واتاکەیان 

لێ تێکەڵ دەبێت!
و  )جوانیی  بنووسین  »دەبێت  دەڵێن:  ئەوان 
بیماریی( بۆئەوەی بزانرێت مەبەست لێیان ماناییە 
)جوانی،  بنووسی  ئەگەر  بەرانبەر،  دواندنی  نەک 
ئەوسا  بیماریت،  و  جوان  تۆ  یانی  ئەوا  بیماری( 

واتاکەی دەگۆڕێت« ..
ئەو ئەرگیۆمێنتە، هیچ پاڵپشتییەکی زمانناسی نییە. 
لێرەدا بە دژەئارگیۆمێنتی زمانناسی، پووچییەکەی 
ئەوان،  بەڵگەهێنانەوەی  ئەو  هەر  دەدەین.  نیشان 
لێیەوەی  بۆئەوەی  دەبێت،  فراوان  دەروازەیەکی 

بچینە نێو ئەم گفتوگۆ و مشتومڕە گەرمەوە.
فیکردا  لەگەڵ  هاوتەریبی  پێوەندییەکی  زمان 
کۆنتێکست  ـ  میان  تیۆری  زمانیشدا،  لەنێو  هەیە، 
فیکر  پارادایمی  و  ئاست  ـ   Context Theory ـ 
کۆنتێکستەشه وه ،  ئه و  ڕێی  لە  دەکات،  دیاری 
مێنتاڵێتیی بەرانبەر ڕووندەبێتەوە. کۆنتێکست هێندە 
هەستیارە، تەنانەت لەنێو دینناسی )تیۆلۆژی(شدا، 
پێی خۆی چەقاندووە. ملمالنێی چەندسەت ساڵەی 
نێوان قوتابخانەی )موعتەزیلە( لەگەڵ قوتابخانەی 
بوو.  کۆنتێکست  لەسەر  بەشێکی  )حەنبەلیزم( 
زمانەوانییەی  هەڵسوکەوتە  بەو  موعتەزیلەکان 
سەلەفییەت قایل نەبوون، کە دەهاتن وشە و بڕگەی 
ئایەتیان لە کۆنتێکستی گشتیی دەقەکەدا دەپچڕی 
مەبەست  پێکانی  مەرامی  بە  هەڵبەت  دەقرتاند،  و 
و سەرخستنی ئایدڵۆژیای خۆیان. مەبەستمە بڵێم، 

تەنانەت ناسینی خودا و بابەتی ئیمانیش، پێوەستە 
بە زمانەوە. لەنێو زمانیشدا، خودا لەنێو کۆنتێکستدا 

جۆر و شێوەکەی دیاری دەکرێت.
قوتابخانە سۆسیۆلۆگییەکان، ئەوەیان دووپات 
لە دیاریکردنی  ـ  ـ سیاق  کردووەتەوە، کۆنتێکست 
واتا و مەبەستدا، ڕۆڵی سەرەکی دەگێرێت. وشە، 

لە میانەی کۆنتێکستدا، واتای دیاری دەکرێت.
 فەیلەسووفی )Wittgenstein( ڤیتگەنشتاین 

لە زماندا،  لە  وشە  »واتای  دەڵێت:   ئەڵمانی، 
دەڵێت: هەروەك  دەکەوێت«،  بەدیار   بەکارهێنانیدا 
بپرسە بەکارهێنان  لە  بەڵکو  مەپرسە،  واتا   »»لە 
-[Semantics: Theories of Meaning in 
Generative Grammer. P. 19.]

بەشدا  دوو  بەسەر  کۆنتێکست  زمانناسان، 
پۆلین دەکەن بۆ: 

یەک-کۆنتێکستی زارەکی.
دووـ کۆنتێکستی نازارەکی.

Vebral Context یەک: کۆنتێکستی زارەکی
بەکارهێنانیدا،  میانی  لە  وشە  جۆرەدا،  لەم 
ڕستە  هەر  ئەوە  جا  دەکەوێت.  دیار  واتاکەی 
بە  الپەڕەیش  و  پەرەگراف  بەڵکو  ناگرێتەوە، 
زیاتر  نموونە  بە  لێرەدا،  دەگرێتەوە.  تەواوەتی 

کۆنتێکستی زارەکی، ڕووندەکەینەوە.
دەچێتە  کاتێك  وەربگرە،  )خواردن(  چاوگی 
دەدات،  جیاواز  واتایەکی  چەند  کار،  دۆخی 

بەگوێرەی جیاوازیی کۆنتێکستەکانییەوە.
ـ ئازاد سێوەکەی خوارد.
ـ ئازاد مافی منی خوارد.

ـ ئازاد هەناوی دایکی خوارد.
خوارد  ـ  هەر  کارەکە  ڕستەکەدا،  هەر سێ  لە 
ـە، بەاڵم بەگوێرەی کۆنتێکستەکان، واتای جیاواز 
دەدەن. هی یەکەم خواردنە، بەواتای حەقیقی. هی 
مەبەست  مەجازیین،  واتای  سێیەمیش  و  دووەم 
بەڵکو  دەمودەستەوە،  ڕێی  لە  نیە  خواردن  لێیان 



     82  
ژماره )21(
شوباتى
2019

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
گوزارشتە لە غەدر و خراپی.

هەر هەمان وشە، دەتوانین لە زمانی عەرەبیش، 
نموونەی پێ بهێنینەوە. بۆ نموونە لە قورئاندا کە 
عەرەبییەکی ڕەوانە، کاری )ٲکل( بەپێی کۆنتێکست، 

واتای گۆڕاوە:
ُسوِل يَأْكُُل الطََّعاَم( لێرە مەبەست  -  )َوَقالُوا َماِل َهَذا الرَّ

لێی خواردنی ئاساییە.
ئُْب( لێرە ـ ئەکل ـ بەواتای  -  )َوأََخاُف أَْن يَأْكُلَُه الذِّ

ڕاو هاتووە.
َفكَرِْهُتُموُه(  َمْيًتا  أَِخيِه  لَْحَم  يَأْكَُل  أَْن  أََحُدكُْم  )أَيُِحبُّ   -

لێرە بەواتای غەیبەتکردن هاتووە.
بەواتای  لێرە  النَّاُر(  تَأْكُلُُه  ِبُقْربَاٍن  يَأْتَِيَنا  )َحتَّى  ـ 

سووتان هاتووە.
»هاوگۆ«،  وشە  زمانەکاندا،  هەموو  لە 
بەهۆی  یان  زمان  دەنگەکانی  بە  »هاوواتا«کان، 
)بیر(  وشەی  سەیری  دەکرێنەوە.  جيا  کۆنتێکستەوە 
بەاڵم  هەیە.  واتای  فرە  بنووسرێت،  ڕووتی  بە  بکە، 
ئایا  کە  دەبێتەوە  ڕوون  بۆمان  بەکارهێنانیدا،  لە 
ە؟  مەبەستمانـ  بیری ئاوەـ  یانـ  فیکرـ  یانـ  یادکردنـ 

»من خاوەن بیرێکی سازگارم«
وەرنەگریت،  کۆنتێکست  تا  ڕستەیەدا،  لەم 
ڕستەی پێش یان دوای خۆی نەبینیت، ئەوەت بۆ 
یەکالنابێتەوە، ئاخۆ مەبەست بیروفیکری خۆیەتی، 
لە  وشەیە،  ئەو  کانیاوە!  و  بیرەئاو  مەبەست  یان 
)عین(  بیر  هەیە.  تایبەتمەندییەی  ئەو  عه رەبیشدا 
بیری  واتای:  خۆی،  جیاوازی  کۆنتێکستی  بەپێی 

ئاو، چاو، ژێدەر و مانای دیکەش دەدات.
کۆنتێکستی  یان  نازارەکی  کۆنتێکستی  دوو: 

Context of Situation دۆخی
تاریفیان  زمانناسەکان  وەک  بەشەیان،  ئەم 
کردووە، بریتییە لە: شانۆی زمانی. )Firth(یش بە 
لەسەری  زیاتر  دەبات.  ناوی  دۆخ«  »کۆنتێکستی 
پێکهێنەرەکانی  »توخمە  دەڵێت:  و  دەوەستێت 
دۆخی گوفتارە، لەو توخمانەیش، کەسێتی دوێنەر 
دیاردە  و  هۆکار  فەرهەنگی،  ئاستی  دوێنراو،  و 

کۆمەاڵیەتییەکانە. هەروەك کەشوهەواکە، کە ئاخۆ 
باری  نموونە  بۆ  نا،  یان  هەیە  گوفتار  لە  پشکی 
محمود  د.  ـ  گوفتار«  شوێنی  هەروەتر  سیاسی، 
السعران: علم اللغه  )مقدمه  الی القارئ العربی(، ص 

.338
 کۆنتێکستی نازارەکی یان دۆخی، چەند لقێکی 

الوەکیی لێ دەبێتەوە:
کۆنتێکستی سۆزی

کۆنتێکستی فەرهەنگی
کۆنتێکستی هەڵوێستی

 کۆنتێکستی دینی
دیاریکردنی  لە  پشکیان  ئەمانە،  لە  هەریەک   

واتای وشە، بگرە ڕستە و ئیدیۆمەکانیشدا هەیە.
و  شانۆ  بە  پشت  نازارەکی،  کۆنتێکستی 
نمایش دەبەستێت. ئاستی هەڵچوون و گرژبوون، 
کۆنتێکستە بۆ واتای قسە. لێرە شێوە و دەموچاو 
ڕۆڵ دەگێڕن. لە کۆنتێکستی شوێنی، وشەی »تۆو« 
بۆ جووتیارێکی نێو بێستان و دەغڵ، جیایە لەگەڵ 
ئەو کەسەی لە تیاترۆخانەدا سەرقاڵی دەستبازی 

و جووتبوونە.
نازارەکی  کۆنتێکستی  فەرهەنگی،  جیاوازیی 
بۆ  ـ  تێپەڕ  ـ  وشەی  دەکات.  دروست  وشە  بۆ 

زمانەوانێک، جیایە بۆ کارمەندێکی هاتوچۆ.
لەنێو زمانی کوردیدا، کۆنتێکستی نازارەکیمان 
کۆنتێکستی  گەالنەی،  لەو  یەکێکە  کورد  زۆرن. 

دۆخی زۆر بەکاردەهێنێت. 
ئاساییدا،  دۆخی  لە  بێت«  لێ  »ساڵوت  ـ   
ئاساییە و بۆ ڕێزە. بەاڵم کە قسەی یەکێکت بە دڵ 
بە  گاڵتەت  تۆ  کە  بگەیەنێت  ئەوە  دەتەوێت  نابێت، 
لێرە  بێت!  لێ  دەڵێت: ساڵوت  پێی  دێت،  قسەکانی 

تانەوتەشەرە.
گەشت  لە  کە  کەسێک  بۆ  بێیتەوە«  »بەخێر  ـ 
و  ڕێزە  بۆ  ماڵ،  گەڕاوەتەوە  دەرەوە  لە  یان 
بە  بتەوێت  کاتێ  بەاڵم  ئاساییە،  بەکارهێنانێکی 
»بەخێر  نەزانیت،  و  گێل  تۆ  بڵێیت  بەرانبەرەکەت 
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بێیتەوە«ی بۆ بەکاردێنیت.
ـ »فەرموو« بۆ نانخواردن و فەرمووکردن ڕێز 
کەسێک  بتەوێت  بەاڵم  ئاساییە،  بەکارهێنانێکی  و 
پێی  دەچێت،  ئەدەبخانە  بۆ  کاتێك  بکەیت،  ئیهانە 

دەڵێیت: »فەرموو«.
بۆ ڕق و خۆشویستنیش، کۆنتێکستی  تەنانە  ـ 
دەکات.  دیاری  ڕستە  یان  وشە  واتای  نازارەکی، 
بەرەواژ  )جوێن(یش  مەبەستی  ئەندازەیەک  تا 
دەکاتەوە. کە لە کەسێ قەڵس و وەڕس دەبیت و 
لە  تۆ  لەوه ی  جیایە  سندان«،  »وەی  دەڵێیت  پێی 
سندان.  دەڵێیت:  دڵدارەکەت  بە  خۆشەویستیتەوە 
خۆشەویستییە.  بۆ  جوێن  دووەمدا،  دۆخی  لە 
لە  کە  منداڵەکەی،  بۆ  باوک  جوێنی  وەک  ڕێک 
و  دەدات  خۆی  بە  جوێن  بۆی،  خۆشەویستیی 

هەردەم بە »سەگباب« گازی دەکات.
کۆنتێکستی نازارەکی، پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی 
زمانناسانی  هەیە.  ڕەوانبێژیشەوە  و  لۆژیک  بە 
گوزارشتیان  دەربڕین،  جوانترین  بە  کۆنیش، 
کورتترین  المقال«  من  مقام  »لكل  لێکردووە. 
پێناسەیە بۆ کۆنتێکستی نازارەکی یان کۆنتێکستی 

دۆخی. الجاحظ : البیـان والتبیین: 136/1.
وشەی  دەبێتەوە،  ڕوون  بۆ  ئەوەمان  ئیتر 
دیاری  واتاکەی  بەکارهێناندا  لە  »هاوواتا« 
دەکرێت، کۆنتێکست مانای پێ دەبەخشێت، نەک 
سەلیقەی  ئەوە  ڕێنووسی.  و  نووسین  شێوازی 
خوێنەر و گوێگر، هەروەتر کۆنتێکستی نووسین 
نەک  دەکات،  دیاری  وشە  واتای  ئاخاوتنە،  و 
بڵێم:  من  نموونە  بۆ  دەنگ.  و  پیت  زیادکردنی 
مەبەستم شیری خواردنەوەیە  ئایا  )ئەوە شیرە( 
یان  قسەکردن  کۆنتێکستی  ئەوا  شمشێرە؟  یان 
وشەی  دەکاتەوە.  یەکالیی  واتاکەی  نووسین 
)لەبەرکرد( مەبەست ئەوەیە پۆشاکی لەبەر کرد، 
دەیان  و  ئەمانە  کرد؟  ئەزبەر  شیعرەکەی  یان 
وشەی تر، سەلیقەی زمانی و کۆنتێکست یەکالیان 
دەکەنەوە. بۆ وشەی جوانیش، هەر هەمان شتە. 

بەاڵم ئەوان دوو شتیان تێکەاڵو کردووە.
نووسینیان،  باری  و  ئاخاوتن  باری  یەک: 
بڵێین:  ئاخاوتندا  لە  دروستە  نەگرتووە.  لەبەرچاو 
دروست  ئەوەیان  نووسیندا،  لە  بەاڵم  »جوانی«، 
و  بکەین  کوردی  ڕێزمانی  ڕەچاوی  دەبێت  نییە، 
بنووسین »جوانیت« ئەو »یت«ە جێناوی لکاوە بۆ 
کەسی دووەمی تاک، ئەگەر فەرامۆش نەکرا، ئەو 
تێکەڵییەش چێ نابێت. وشەی »جوانی« کە بەتەنها 
هات، بێ دانەپاڵ، پێویستی بە جووت یێ نییە، کەی 
ئامرازی  ـی  ی  ـ  ئەوسا  درا،  پاڵ  شتێک  الی  بۆ 

خستنەسەر وەردەگرێت و دەبێت بە جووت یا.
دوو: »جوان« و »جوانی«یان تێکەاڵو کردووە. 
دیسان لەبەرئەوەی پشتیان لە کۆنتێکست کردووە. 
کەسێك پشت بە کۆنتێکست ببەستێت، دەزانێت چ 
سلێمانی«  »جوانیی  و  سلێمانی«  »جوانی  کات: 
بەکاردەهێنێت. هیی یەکەم کیژێکی سلێمانییە ناوی 
جوانە. هیی دووەمیش، وەسفی جوانیی سلێمانییە 

وەک شار.
و  گراماتیکی  بارە  نێو  بچینە  دەبێت  ئێستە، 
ئۆرتۆگرافییەکەوە. جووت یێ، لە سێ باردا، دەبێت 
بنووسرێت، جگە لەم سێ دۆخە، نووسینی جووت 
لە  »حەشو«ە  و  ڕێنووس  بێسەروبەرکردنی  یێ، 

زمانی کوردیدا.
کۆتای  پیتی  ئەگەر  نیسبەتی،  ناوی  بۆ   : ۱ـ 
وشەکە بزوێن )ڤاوڵ( بوو، ئەوا ناچارین نیگارەکەی 

بە »جووت یی« بنووسین. بۆ نموونە:
بەحرکەیی 
بەرزنجەیی

فەنایی
ئارامییە  ئەلفبێیە  لەم  چونکە  بۆچی؟  ئەمەیش 
ئەبجەدییەی ئێمەدا، دوو بزوێن ڕاستەوخۆ ناچنە 
لە  ئیدی  هەڵناکەن.  یەکتری  لەگەڵ  یەکتر،  سەر 
نێوان ئەو دوو ڤاوڵەدا، دێین ـ ی ـی کۆنسونانت ـ 
نەبزوێن، زیاد دەکەین و شێوازەکەی بە دروستی 

دەنەخشێنین.
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لێرەشدا، دوو تێبینیی دیکە پێویستن:

یەک: ئەوەی باسمان کرد بۆ دۆخێکە کە ناوی 
نیسبەت دروست بکرێت، ئەگەر لەو دۆخەدا نەبوو، 
کۆتاکەشی  با  بکرێت،  زێتر  بۆ  یێی  نابێت جووت 
وەها  بەحرکەیی«  »مەالی  بێت.  بزوێن  پیتی 
درووستە، بەاڵم بمەوێت بڵێم »بەحرکەی سەر بە 
هەولێر« چەوت و هەڵەیە بە »بەحرکەیی سەر بە 

هەولێر« بینووسم.
پیتی  کۆتاکەی  ئەگەر  نیسبەتیش،  ناوی  دوو: 
بزوێن نەبوو، هیچ پێویست بە جووت یێ ناکات، 

یەک ـ ی ـ بەسیێتی. 
ئازاد هەولێری نەک ئازاد هەولێریی

هێمن موکریانی نەک هێمن موکریانیی
2- دۆخی دووەمین کە جووت یێ وەردەگرێت، 
ئەوسایە کە »ی« ئامرازی خستنەسەر بوو، وشەی 

پێشی پاڵدایە الی ئەوەی دوای، ئیزافە هەبوو.
بۆ نموونە:

ـ »گەلیی عەلی بەگ« 
گەلی +«ی« ئامراز + عەلی بەگ. 

ـ »کەشتیی فریشتەکان« 
کەشتی + ی ئامراز + فریشتەکان.

ئەم ڕێسایە، بۆ هەموو وشەکانی تر دەشێت.
ـ دۆخی سێيەمین، کە جووت یێ وەردەگرێت، 
چاوگە یێییەکانە. خۆش ئەوەیە، زۆربەی ئەوانەی 
بێخەبەرن،  لێی  یێ،  جووت  سەربازی  بوونەتە 
قوڕێکمان  چ  دەرناچێت.  لەوە  سەریان  خۆشیان 
بۆ گیراوەتەوە؟ لەو شوێنەی پێویستە جووت یێ 
بەکاربێت، ئەوان پشتی تێ دەکەن، لەو شوێنەش کە 

پێویستە بەکارنه يه ت، ئەوان ئاوڕی لێ دەدەنەوە!
 لە زمانی کوردیدا، پێنج جۆر چاوگمان هەن، 

ئەوانیش:
1- چاوگی تێیی:  نووستن، بیستن...

2- چاوگی دالی: دروستکردن، بردن، خواردن...
3- چاوگی ئەلفی: سووتان، برژان، خنکان...

4-  چاوگی واوی:  چوون، بوون...

5- چاوگی یێیی: زانین، توانین...
لەگەڵ  پێنجەم.  ئەوەی  ـیدا،  یێ  ـ  چاوگی  لە 
سێیەمی  و  تاک  سێیەمی  کەسی  بۆ  لکاو  ڕاناوی 

کۆدا، لە کاتی کاردا، دەبێت جووت یێ بنووسین.
ڕاناوە لکاوەکان:

م ـ مان
ت ـ تان
ی ـ یان

چاوگی یێی: نووسین
نموونە:

نووسی ـم ـ نووسی ـمان
نووسی ـت ـ نووسی ـتان
نووسی ـی ـ نووسی ـیان

سەرنج بدەنە باری کەسی سێیەمی تاک و کۆ، 
چاوگی  خۆی  چاوگەکەیش  ـین،  ی  ـ  ڕاناوەکان 
یێییە، بۆیە دەبێت ڕەچاوی هەم ـ یی ـ چاوگ هەم 

ـ یی ـ ڕاناوەکەیش بکرێت.
ـ نووسیی نەک نووسی.

ـ نووسییان نەک نووسیان.
ـ توانیی نەک توانی.

لە چاوگە تێنەپەڕە یائییەکاندا، لە سێیەم کەسدا 
ئەمە ڕوونادات. بۆ نموونە:

فڕی- فڕین
تڕی- تڕین

کەسدا،  سێیەم  لە  کارانە  جۆرە  ئەم  چونکە 
جێناوی )سفر- کۆمەڵەی بەتاڵ و »ن«( وەردەگرن. 
لە  تێنەپەڕانەدا،  کارە  لەم  یائییەکە  دوو  حاڵەتی 
یەکەم کەسی کۆ و دووەم کەسی تاکدا ڕوودەدات.

بۆ نموونە:
فڕیم- فڕیین
فڕییت- فڕین
فڕی- فڕین

تێنەپەڕانە،  کارە  ئەو  لەبەرئەوەیە،  ئەمەش 
ین،  )م-  جێناوە:  کۆمەڵە  ئەم  ڕابردوودا   لەکاتی 
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یت- ن، ×- ن( وەردەگرن.
بارێکی دیشمان هەیە، دوو )یی( تێدا ڕوودەدات، 
ئەویش کاتێک دەبێت، کە وشەیێک خۆی بە پیتی 
ان،  )ەکـە،  )ی( کۆتایی هاتبێت و پاشگرێکی وەک 
ێـک، ەک، ەکان، ە(ی بچێتە سەر، لێرەدا، پیتی )یـ( 
وەک ناوبەند بۆ ناوبڕی دوو پیتی بزوێن دەچێتە 

نێوان وشەکە و پاشگرەکە:
کەشتی+ یـ+ ەکە گەیشت.
کورسی+ یـ+ ێک شکاوە.

قوتابی+ یـ+ ان لە گەشتن.
شەرتی جوانی+ یـ+ ە.

ئیتر، بە زمانزانی بێت یان زمانناسی، جووت یێ 
لەو سێ دۆخە بترازێت، نووسینی چەوت دەبێت. 
بەرگەی  چیدی  شەکەتە،  و  ماندوو  زمانەکەمان، 
دەستیشی  ئەگەر  نەماوە،  چەپەرۆکی  و  شەق 
بەرەوپێشوەچوونی،  بۆ  گۆپاڵ  بە  نابن  و  ناگرن 
قەمپااڵن!  و  شەق  بەر  مەیدەنە  چیدی  کەم،  النی 

هەر زمانکارێ، دەتوانێت بە بەڵگە و ئەرگێومێنتی 
زمانناسی و گراماتیک، پێچەوانەی ئەوە بسەلمێنێت 
و   فراوانە  بۆی  سینەمان  نووسیومانە،  لێرەدا  کە 
سوپاسیشی دەکەین. ئەگینا، با ئەو پەرتەوازەیی و 

ئاژاوەیە ببڕێنێتەوە. 
زمانکار،  لە  ڕووم  من  دەڵێمەوە،  ئەوە  دیسان 
جیدییەکان،  و  کوردیزان  وەرگێڕە  و  نووسەر 
بەناو  مرۆڤە جوانەکانە، نەک ئەو زرەڕۆشنبیر و 
شەڕ  زمان،  چەتەی  وەک  ڕۆژنامەنووسانەی، 
درووستی  بە  جووت«یێ«  کە  دەفرۆشن  بەوانە 

بەکاردێنن، چاو لەوان ناکەنەوە.
جووت یێ، دەبێت لە شوێنی خۆیدا بنووسرێت. 
هه ندێ شوێن پێویست بە نووسینی ناکات، نووسینی 
لەم  لە واتادا دروست دەکات  جووت یێ، چەوتی 
بنووسرێت،  دەبێت  جێش،  هه ندێ  شوێنانەدا. 
بۆیە  تێکدەدات.  مەبەست  و  واتا  نەنووسرێت، 
دەبێت بە ورد و باریکیەوە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت.
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زمان، وەرگێڕان، داڕشتن

مەسعود زۆراب عەزیز)مەسعود بابایی(

خاوەنی  کوردی،  ئەدەبی  و  زمان  لە  بەکالۆریوس 

و وەرگێڕاوی چاپکراوە.
ژمارەیەک کتێبی نوسراو 
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* پێناسەکانى زمان 
* گریمانەکانى چۆنیەتى پەیدابوونى زمان 

الساییکردنەوەى  )زمان  پێناسە:  بنەماکانى  ـ 
سرووشتە(.

بنەواشە الساییکردنەوە )وێنە و وێنا(.
ـ ناولێنان، پێوەندیی ناو و ناولێنراو.

ـتەوەرىیەکەم:پێناسەىسۆسيۆلەمەڕزمان:
لەبارەى  وانەیەک  چەند  لە  خۆى  سۆسێر 

زمانناسی گشتيدا نووسیی:
»زمان سیستمێک لە نیشانەکانە کە باوەڕەکان 
دەردەبڕێ، لەم ڕووەوە لەتەک شێوازى نووسین، 
ئەلفوبێی کەڕەکان، بۆنە سیمبۆلیکەکان، ڕێساکانى 
هتد  و  سەربازییەکان  هێما  ڕێزدارانە،  ڕەفتارى 
ئەم  گرنگترینى  زمان  بەاڵم  بەراورده ،  شایانى 
بکەیت  وێنا  زانستێک  دەتوانى  سیستمانەیە«. 
ئەم  فراژوویی)تطور(  توێژینەوەکەى  بابەتى  کە 
زانستە  ئەم  بێت،  کۆمەاڵیەتیدا  ژیانى  لە  نیشانانە 
لەم  و  کۆمەاڵیەتى  دەروونناسیی  لە  بەشێک 
ڕووەوە لقێک لە دەروونناسیی گشتى دەبێت. ئێمە 
یۆنانی  وشەى  )لە  لێدەنێین  نیشانەناسی  ناوى 
وەدیارى  نیشانەناسی  نیشانە(.  بەواتاى  سمیۆن 
لە چ شتێک دروست دەبن  دەخات کە نیشانەکان 
و ئەو یاسایانەى کە بەسەریاندا زاڵن کامانەن. لەو 
ئاراوە،  نەهاتۆتە  زانستە  ئەم  سۆنگەوە کە هێشتا 
کەسیش ناتوانێ بڵێ کە چ جۆرە زانستێک دەبێت. 
بەاڵم مافێک بۆ هەبوونى هەیە و پایەکەشی هەر لە 
ئێستاوە دیارە. زمانناسی تەنیا بەشێک لەم زانستە 
هەمەکییەى نیشانەناسییە. دەتوانین ئەو یاسایانەى 
لەمەڕ  دەدۆزینەوە،  نیشانەناسی  یارمەتی  بە  کە 

زمانناسیشەوە بەکار بزانین.
زمان  نێوان  لە  سۆسێر  کە  هەاڵوێردنێک 
لە  زۆر  گرنگایەتییەکى  کرد،  پەیداى  گوتندا  و 

زمانناسیدا وەدەستهێناوە. 
زمان،  و  زمان  ڕەهاى  نێوان  لە  سۆسێر 

دانا. ڕەهاى  )تمایز(ى  هەروەها گوتن، هەاڵوێردن 
لەپێناو  توانایی و هێزەکانى مرۆڤە  تێکڕاى  زمان، 
خستنەڕووى واتا، چەشنى یەک دەزگا و سیستم، 
سەرووى  لە  کە  هەیە  ڕێساگەلێکى  و  ڕێوشوین 
و  نیشانە  سیستمى  زمان،  کەسیدان.  هەڵبژاردنى 
)وەک  دیاریکراو  زمانێکى  کە  تایبەتییەکانە  ڕێسا 
ئاخاوتن  دەکات.  دروستیان  کوردى(  زمانى 
سەرهەڵدان  بیچمى  زمانە،  کەسیی  بەکارهێنانى 
و  گوتن  لە  سیستمە،  ئەو  وەگەڕکەوتنى  و 
سەرەکی  بابەتى  بە  زمان  سۆسێر،  نووسیندایە. 
نووسین  و  ئاخاوتن  لە  دەدا.  لەقەڵەم  زمانناسی 
بێهەژمارمان  ئێمە کەرەستەى  بە زمان) کوردى(، 
زمانییەکان«دا  توخمە  لێکدانى  »توانستى  لە 
بنەماى  لەسەر  کەرەستانە  ئەم  لەبەردەستدان، 
ڕێژەیەکى دیاریکراو )نەک بێکۆتایی( لە وشە و ڕێسا 
ئەم  نێوان  هەمبەرێتیی  دامەزراون.  ڕێزمانییەکان 
توخمانە بەشێوەیەکى تەسەل ناناسرێتەوە. هەرکام 
دەروونییانەى  توخمە  ئەم  نێوان  لە  ئێمەمانان،  لە 
خۆمان  بە  تایبەت  ئاخاوتنێکى  زمانى،  سیستمى 
سنووردارییەکان  هۆیەکان،  ناسینى  هەڵدەبژێرین. 
کارى  بەتەنیا  هەر  دەسچنکردنەکان  پانتایی  و 
دیکە  مرۆییەکانى  زانستە  بەڵکو  نییە،  زمانناسی 
چەشنى کۆمەڵناسی، دەروونناسی و هتد لەمبارەوە 
لەسەر  زمانناساندا  نێوان  لە  هەیە.  کاراییان 
دیاریکردنى سنوورێکى ورد و ڕێکوپێک کە زمان 
لە ئاخاوتن جیادەکاتەوە، ڕاى جیاواز هەیە، بەاڵم 
هەبوونى  پێویستیی  هەرە  بە  بڕوایان  هەموویان 
سۆسێر  باسەکەى  باندۆرى  هەیە.  سنوورە  ئەم 
لەسەر  سەرەتا  ئاخاوتن،  و  زمان  جیایی  لەمەڕ 
فەلسەفە بوو. نموونەیەک کە بەخێرایی بە زەیندادێ 
هەاڵوێرکردنێکە کە مێرلۆپۆنتێ لە نێوان هەڵکشان 
)لە بەرانبەر ئاخاوتن( و سیستم ) لە بەرانبەر زمان(
دا داینا. لە هەنگاوى دواتردا کاریگەریی ئەم باسەى 
)جیایی  بەدیدەکەین  مرۆڤناسی  لەسەر  سۆسێر 
بەرهەمەکانى  لە  خزمایەتى  پێکهاتەى  لە  یاساکان 
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سۆسێر  باندۆرى  سەرەنجام  شتراوسدا(.  لیۆ 
لیبیدۆ  بەدیدەکەین:  الکاندا  دەروونشیکاریی  لە 
کارکردە  کە  نیشانەکانە  لە  پێکهاتوو  سیستمێکى 
بەڵکو  هەوێنەکانى،  ڕۆنراوى  نەک  تاکایەتییەکەى 
کارکردەکانیيەتى.  و  فۆرمەکان  بە  پشتبەستوو 
وەبیرمان  دا  نیشانەناسی  توخمەکانى  لە  بارت 
دەهێنێتەوە کە جیاکاریی زمان و ئاخاوتن بنەڕەتى 
هەر چەشنە ناسینێکە لەمەڕ نیشانەکان و زانستى 

نیشانەناسیدا. 
بە ڕاى سۆسێر هەر نیشانەیەک زمانێکە کە 
وشەکانى  دامەزراوە.  ڕێککەوتن  بنەماى  لەسەر 
زمانین  نیسانەى  سێ   Tree، arber درەخت، 
یا  دیاردە  یەک  بۆ  کە  جیاوازدا  زمانى  سێ  لە 
یەک واتاى تایبەتى بەکاردێن. ئەمانە سێ پەیڤى 
جیان، بەاڵم باس لە یەک چەمک یا یەک واتادار 
سێ  لەم  هەرکام  دەکەن.   )referent )مصداق/ 
وشەیە ئاماژەپێکەرێکە و ڕەخسێنەرى وێنەیەکى 
زەینییە کە ئاماژەپێکراوى پێدەوترێت. لە سیستمى 
ئاماژەى زمانى کوردیدا، بەگوێرەى ڕێککەوتنێک 
وشەى  کردووە  پەسەندیان  کوردزمانەکان  کە 
درەختە.  زەینی  وێنەى  دروستکەرى  »درەخت« 
بۆ  تایبەت  بەڵگەیەکى  و  لۆژیکى  ڕێسایەکى 
واتاى  بەرانبەر  لە  درەخت  وشەى  بەکارهێنانى 
پێوەندییەکى  هیچ  بکەیت.  بەدى  ناتوانێ  درەخت 
لەنێوان وشەى درەخت  چیەتییانە و سرووشتى 
دیارە  نییە.  لەئارادا  درەخت  فیزیکی  کەتوارى  و 
بەڵگەیەکى  دەتوانین  ڕیزپەڕ  وەکو  جار  هەندێ 
پەیدا  نیشانەدانان  و  ڕێکەوتن  بۆ  تایبەتییش 
بکەین. بۆ نموونە بەهۆى ئاوازى مەلێکەوە ناوى 
کوکوى لێنراوە یاخود لە دەنگى ڕژانى ئاو وشەى 
هەنسک  وشەى  یان  دروستکراوە،  چۆڕەچۆڕ 
ئەم  گریانە.  دەنگى  وەبیرهێنەرى  ڕادەیەک  تا 
نیشانانە تەنیاو تەنیا لە ڕوانگەى فۆنۆلۆژیکیيەوە 
ئاماژەپێکەرن،  و  بابەت  هاوشێوەى  ڕۆنراوە 
ئەگینا هەروەکو نیشانەکانى نووسین، بچووکترین 

لێکچوون لە نێوان بابەت و ئاماژەپێکەردا ناتوانى 
بدۆزيیەوە.

 بەهەرحاڵ، بەگشتى، بەڵگەیەک بۆ ڕێکەوتنى 
من  نییە.  لەبەردەستدا  زماندا  لە  نیشانەدانان 
ئەگەر بمهەوێ کەسێکى دیکە »لە قسەم تێبگات« 
ئاڕاستەى  بکەم.  ڕێکەوتنەکان  ڕەچاوى  ناچارم 
نیشانە  کە  مانایەیە  بەم  نیشانە  ڕێکەوتەیی 
ئاماژەپێکەر  نێوان  چیەتییانەى  پەیوەندیی  لە 
بە  هەر  یان  ناکات،  ئاخێز  ئاماژەپێکراودا  و 
ئاماژەپێکراو  و  ئاماژەپێکەر  دیکە  ڕێکەوتنێکى 
هەمبەرێتی  جگە  هەمبەرێتییەک،  چەشنە  هیچ 
نیشانەناسانەیان، لەتەک یەکدیدا نییە. من بەگوتنى 
وشەى درەخت )ئاماژەپێکەر( وێنەیەکى زەینى یا 
دەئافرێنم  تۆدا  زەینى  لە  درەخت  لەمەڕ  چەمکى 

)ئاماژەپێکراو(. 
زۆرێک لە زمانناسان بۆچوونى سۆسێریان 
لەمەڕ وێنەى زەینى پەسەند نەکردووە. سۆسێر، 
بەکارهێنانى  لە  خۆى  مەبەستى  دواجار  خۆ 
نەکردەوە.  ڕۆشن  بەوردى  زەینى«  »چەمکى 
وەک  وێنایە  ئەم  ئەو  بۆچوونى  بە  وادیارە 
جێی  ئارادایە.  لە  دەروونناسانە  کەتوارێکى 
سۆسێر،  جەختى  بەگوێرەى  کە  سەرنجە 
ئەو  کردەى  گرێدراوى  کە  شتێکە  ئاماژەپێکراو 
دەبێت.  بەرەوڕوو  نیشانەدا  لەتەک  کە  کەسەیە 
پێیە، نیشانە ئامرازى پەیوەندیگرتنى نێوان  بەم 
نیازى  یان  مەبەست  کە  جیاوازە  زەینى  دوو 
ڕایەڵکردنى پێوەندییان لە نێوان یەکدیدا هەبێت. 
کردەى زەینیی ئەوان باندۆریان لە توخمگەلێک 
بێت،  هەرچۆنێک  شیتاڵکردنیان،  کە  وەرگرتووە 
پانتایی زمانناسیدا جێی دەبێتەوە.  لە دەرەوەى 
پێوەندى،  نووسیویەتى: شوێندەسپێکى  سۆسێر 
لێرەدا  )A(يە،  نموونە  بۆ  یەکەم،  کەسی  زەینى 
ناویان  چەمک  بە  ئێمە  کە  ئاگایی  خاڵەکانى 
زمانییەکان  نیشانە  بەیانکەرانى  لەتەک  دەبەین 
چەمکانە  ئەو  دەربڕینى  بۆ  کە  ـ  دەنگەکان  یان 
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هەر  گریمان  دەدرێن.  گرێ  پێکەوە  ـ  بەکاردێن 
چەمکێکى زەینى وێناى دەنگی پەیوەست بەخۆى 
الیەنێکى  یەکسەر  دیاردەیە  ئەم  دادەهێنیت: 
دەرونی هەیە کە بەگوێرەى پشکى خۆى دەبێتە 
هۆى هەڵکشانێکى فیزیۆلۆژیک: مێشک لەرەیەکى 
گرێدراو بەو وێنا دەنگییە بەو ئەندامانەى کە دەبنە 
پەیدابوونى دەنگ، دەگەیەنێت. دوابەدواى  هۆى 
ئەمە شەپۆلەکانى دەنگ لە دەمى Aەوە بەگوێی 
فیزیکییە،  سەرلەبەر  هەڵکشانێکى  کە  دەگات   B
Bەوە  زەینى  لە  پێچەوانە  هەڵکشانێکى  پاشان 
ڕێگەیەکى  لە  دەنگەکان  گوێ،  دەستپێدەکات: 
سەرلەبەر فیزیۆلۆژیکەوە دەگەیەنێتە مێشک. لە 
مێشکدا چەمکێکى پێکبەستراو بەم وێنا دەنگییە 
دەڕسکێ و ئەگەر B بئاخفێ، ئەو هەڵکشانە لە 
مێشکى ئەوەوە بە مێشکى A دەگات و کتومت 

بەم شێوەیە پاتەوپات دەبێتەوە)18(.
لەم خاڵە  تاڕادەیەک  لە سۆسێر، سپینۆزا  بەر 
لە  ئەو،  یاساکەى  بەاڵم  کەوتبوویەوە،  نزیک 
دەروونناسانەى  تێگەیشتنێکى  دا  ڕەوشت  )کتێبى( 
لەبارەى کارکردى زەین لێکەوەتەوە و بەڕێکەوتنى 
سیمیۆلۆژیک نەگەیشت: »کابرایەکى ڕۆمى بەهۆى 
بە  التین  )وشەیەکى   Pomum لە  بیرکردنەوە 
واتاى سێو( کتوپڕ بە وێناى ميوەیەک دەگات کە 
بچووکترین لێکچوونێکى لەگەڵ ئەم پەیڤەدا نییە... 
بەسەر  ئەسپێک  سمى  جێ  ئەگەر  سەربازێک 
لە  بیرکردنەوە  بە  دەستبەجێ  ببینێت،  لمێکەوە 
وێناى  بە  لێرەوە  و  سوارچاک  وێناى  بە  ئەسپی 
جەنگ و ...هتد دەگات، بەپێچەوانەى ئەو، وەزیرێک 
بە وێنا جووت و گاسن و  لە ئەسپ،  تێفکرین  لە 
کیڵگە و هتد... دەگات. بەم شێوەیە هەرکەس بەپێی 
ڕاهاتنێک کە لە تەکووزیی وێنەکانەوە هەیەتى، لە 

هزرێکەوە بە هزرێکى تر دەگات«.
وەرگیراوە: لە بابەک ئەحمەدى، پێکهاتە و ڕاڤەى 
دەق، و: مەسعود بابایی، بەرگى 1 ـ )نیشانەکان و 

فۆرمى دەق(.

تەوەریدووەم:
توانستىزمان،بەگوێرەىتیۆریی

 Generative transformational(
)grammmar

»وەرچەرخانـگەردانەیەکى«ىچۆمسکى.
زانینى  و  ئاگایی  لە  بریتییە  زمانى  توانستى 
لە  دەزگایەک  ماناى  بە  و  زمانى خۆى  لە  مرۆڤ 
وشەکانە  لە  گشتکۆیەک  و  پێکهاتەیی  یاساگەلى 
وەرگرتنى  جیاجیاکانى  قۆناغە  لە  مرۆڤ  کە 
دەهێنێت  وەدەستى  »زگماکى«دا  دایکى  زمانى 
قوڵ  و  بنەڕەتى  چەمکى  و  مانا  بەاڵم  جیاوازە، 
شرۆڤەى  لە  نزیکە.  یان  یەکسان  پێکهاتەیان 
زماندا، بە کەڵکوەرگرتن لە ڕێزمانى وەرچەرخان 
دەکرێنە  )فرض(ە  گریمان  ئەم  گەردانەیەکى  ـ 
تایبەتمەندییە  دیاریکراوى  هەژمارێکى  کە  بنەما 
جیهانگرەوە و گشتییەکان لە زمانەکانى دنيادا هەن 

و لە دەرکەوتنیاندا جیاوازییەکەیان دەردەکەوێت.
بەناوى  شوێنێک  مێشکدا  چەپی  نیوەگۆى  لە 
بۆ  تەنیا  کارکردەکەى  کە  ناوچەى »بروکا« هەیە 
تەرخانکراوە،  ڕێزمان  بە  پێوەندیدار  کاروبارى 
بەگوتەى ڕیزمانناسانى )وەرچەرخانـ  گەردانەکى(، 
ئەمە بەم مانایەیە کە هەرکام لە دەربڕینە زمانییەکانى 
ئێمە بیچمێکى وەرگۆڕاوەکى )تبدیلى( لە پێکهاتەى 
زگماکيى و گشتى و جیهانییە کە هەموو مرۆڤێک لە 

مێشکیدا هەیەتى. 
ـ توانستى زمانى و کردەى زمانى بەشێوەیەکى 
لەو  زمانناسان  زۆربەى  بەاڵم  جیاوازن،  گشتى 
ئاستى  دوو  نێوان  هەاڵوێردنەکانى  کە  باوەڕەدان 
لێکیان  چۆمسکى  چەشنەى  بەو  کردە  و  توانست 
جیا دەکاتەوە، ڕوون و ئاشکرا نییە. بەهەرحاڵ ئەم 

پێناسەیە سێ پێشگرمانى لە خۆیدا هەڵگرتووە: 
و  جیاوازن  نازمانى  زانیاریی  و  زمانزانى  1ـ 
و  تاقانە  دیاردەیەکى  زمان  دى  بەڕێکەوەندێکى 

خۆتەوەر )Autonomous( نییە.
2ـ لەو سۆنگەوە کە زمان وەستاو نییە و بەردەوام 
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لە گۆڕاندایە و ئەم گۆڕانکارییانە لە دوو تەوەرى 
جوگرافیایی و کۆمەاڵیەتى بەشێوەى گشتکۆیەک لە 
بگۆڕەکان )Variable( بەرهەستێتى پەیدا دەکات، 
کەوایە لەو پێناسەیەى سەرەوە هەبوونى تۆڕێکى 
نەگۆڕى یاساگەلى بەناچار )ئایدیال( بووەتە مایەى 
سەپاندنى بە ئایدیالکردنى گشتکۆ)مجموعة(یەک لە 

کەستەکى یەک جۆر یەکەى زمانیدا.
هەر  بیرۆکەکردنى  بە  کە  ئەوەیە  مەبەست 
گشتکۆیەکى بگۆڕەکان )جوگرافیا و کۆمەڵگە( بە ناچار 
کۆمەڵە یاسایەکى بە بیرۆکەکراو دەسەپێنێت و زمان 
خولگەیەکدا  لە  گۆڕانکارییەکان  تەوەرەدا  دوو  لەم 
ناچار  بە  پاژێک  هەر  گۆڕانى  واتە  کایەوە.  دەهێنێتە 
نموونە  بۆ  دیکە.  پاچەکانى  لە  گۆڕان  مایەى  دەبێتە 
گۆڕانى فۆنیمێک، جیاوازیی واتایی دروست دەکات و 
بەم چەشنە زانى زمانى دێتە کایەوە. واتە بەگۆڕینى 
بارێکى واتایی چەندین بارى واتایی دیکە دێنەکایەوە، 
مەبەست لە »وەرچەرخان ـ گەردانەکى« ئەمەیە. زان 

بیرۆکە لە زماندا هەمان لەدایکبوونى یەکەى واتاییە.
لەسەر  زمانییەکان  تایبەتمەندییە  پەسنى  3ـ 
 )Synchronicity( بنەماى سرۆڤەیەکى هاوکاتەکى
نێوان  لە  دیکە  ڕێکەوەندێکى  بە  ڕەخسێنراوە، 
زمانناسیی  و  هاوکاتەکى  زمانناسی  شتەى  ئەو 

نێوکاتەکی پێدەگوترێت، هێڵى مەودادانەر هەیە.
 Synchronic : تێبینى: زمانناسی هاوکاتەکى(
تایبەتمەندییەکانى  پەسنى  واتە   Iinguistics

زمانێک لە قۆناغێکى کاتەکی دیاریکراودا(.
 diachronic Iinguistics زمانناسی نێوکاتەکى
لقێک لە زمانناسی کە لە گۆڕانکارییەکانى زمان بە 
درێژایی کات دەکۆڵێتەوە. دیارە زمانناسی مێژوویی 

بەشێکى ئەم ئەرکەى لە ئەستۆدایە(.
بابەتەکە  زیاترى  هەرچی  ڕوونکردنەوەى  بۆ 
توانستى زمانى  لە  بەشێوەیەکى سادەتر  پێویستە 

بدوێین و لە خشتەیەکدا ڕوونى بکەینەوە:
سەهۆڵین«ى  »شاخى  ئەلیگۆریاى  بەگوێرەى 
چۆمسکى، زمان بە شاخێکى سەهۆڵین لە دەریایەکدا 

چوێنراوە کە بەشە هەرەگەورەکەى لەژێر ئاودایە 
و بەشێکى بچووکى بە دەرەوەیە، بەشە گەورەکەى 
زەینى زمانییە کە هەمان کەڵەکەبوونى ژیارى مرۆیی 
و ئەزموونى بەرهەستەکى و دەرهەستەکى مرۆڤە 
و  دەتەنێتەوە  بەردەوام  کە  تێکتەنراوە  تۆڕیکى  و 

گەورە دەبێت. دەربڕین دوایین دەرکەوتى زمانە.
بەشی وەرگرـ  پەیام لە شێوەى درینگەى دەمارى 
یادگە  بۆ  دەبات  عصبى(  )ضربان  ـ  هەستبەر  ـ 
)زاکیرە( و لەتەک ئەو شتەى پێشتر ئەزموون کراوە، 
پرۆسەیەک  وەها  بەرەنجامى  دەکات.  بەراوردى 
»بەرەنجامهەنجێنى )استنتاج ـ Inference(ە، ئەگەر 
بێت  نوێ  ئەزموونێکى  پێکراوە،  درکى  شتەى  ئەو 
بەرەنجامهەنجێنى  ئاستى  لە  ئەگینا  و  وەردەگیرێت 
ناکات،  دروست  فیکرى  جوڵەى  واتە  دەمێنێتەوە، 

چونکە پێشتر ئەزموون کراوە.
واتە  نێوەکى  گوتەزاى  دوو  گشتکۆى 
دەرەکى  چەمکى  و  »یادگە«  و  »بەرەنجامهەنجێنى« 
واتە »چەمک« و »گوزارە« تێهزرینى ئێمە دەڕەخسێنن. 
زماندا،  دەرەکی  دیوى  لە  قۆناغە  ئەم  دوابەدواى 
دەرکەوتنى نێوەکی چەمک لە دەربڕیندا دەردەکەوێت، 
چەمک خاوەنى مەیندانێکى واتاییە، کە لە بڕگەبەندى یان 
کەرتکردنەوە بەرهەمهاتووە، واتە بەشێک لە جیهان لە 
بەشەکانى دیکەى دابڕێنراوە و هەر بەم هورم )اعتبار(
ى هەندێ تایبەتمەندى کە لە بەرانبەر تایبەتمەندییەکانى 

دیکە دەرناکەون، لە پارچەکانى دیکە جیابووەتەوە.

قۆناغىبەدەنگبوون:
زەیندا،  لە  جیهان  کەرتکردنى  پرۆسەى  پاش 
بەدەنگبوون و بەدەنگکردن ڕوودەدات. بەدەنگبوونى 
)قاڵب(ى  کەستەک  لە  چەمکێک  ڕێککەوتەیی 
 Codification ڕەمزپەڕژان  یان  سیمبۆلسازى 
قۆناغى دواترى بەزمانیکردنى جیهانە. بەڕەمزکردنى 
چەمک لەڕاستیدا سیماى وشە دەخاتەڕوو کە خاوەنى 
تایبەتمەندیگەلى دەنگى و پێکهاتەییە و لەگەڵ واتامەى 
پیاژە  ژان  بەبڕواى  هەن.  ڕێکەوتەیی  پێوەندییەکى 
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»گەشەى زمانى« پێوەندیی بە گەشەى »ناسين«ەوە 
هەیە و توانایی ناسینەکى لە پێش توانایی زمانییەوەیە. 
قۆناغى  بە  مانگى   24 تا  لەدایکبوونەوە  لە  پیاژە 
قۆناغەدا  لەو  کە  دەکات  ناودێر  بزاوتى  ـ  هەستەکى 

مندااڵن فێردەبن کە ژینگە ئەزموون بکەن.
ئاڵۆزى  پرۆسەیەکى  بەدەنگبوون،  پرۆسەى 
بارکردنى واتا لەسەر دەنگە. دەکرێ بەم شێوەیە 

ڕوونى بکەینەوە:
مێشک ـــــــ پەڕژانى واتا ـــــــ پەڕژانى دەنگ ـــــ 
ڕەمزپەڕژان )هێماپەڕژان( ـــــ )بەیاردەى دیافراگم، 
دەنگەژێ  سییەکان،  هەواى  ڕێکخستنى  قوڕگ، 
بن  ــــــــ  مەاڵشوو  ــــــــ  لەرینەوەکان  کۆنترۆڵى  و 
زمان/ سەرزمان / لێو / ددان / لێوـ  ددان/ تەختایی 
زمان ـ مەاڵشوو/ نووساندن ـ پەستاوتن ـ بەپرتاو ـ 
بەربەستکردنـ  گیردان ، پەنگدان، واتە پەنگدانەوەى 
هەوا لە دەمبەستندا و فڕێدانى بۆ نێو لووت... هتد.

ـزمانزانىوناسينىزمانى
دەستکەوتى  هاوبەش،  ناسینێکى  و  زانین 
فەرهەنگییە،  زانینێکى  و  ناسین  یان  کۆمەاڵیەتى 
الیەنێکى  لەڕاستیدا  کۆمەڵگەیەک  زمانى  کەوایە 
یان کەرتکردنى  بڕگەبەندى  بەاڵم  فەرهەنگەکەیەتى، 
جیهان دەتوانى بە تایبەتمەندییەک ئەژمار بکەى کە 
لە جۆرى زانینێکى بەدەر لە دەستخستن )اکتساب(ە، 
بەاڵم لە نێوان مرۆڤاندا هاوبەشە. واتە توانایی پارچە 
پارچەکردنى جیهان کە هەر قۆناغە سەرەتاییەکانى 
گەشەى  قۆناغى  لەتەک  گەیشتن  تا  منداڵ  گەشەى 
زمانى هەر بە هورمى بەدەنگکردن و بە سیمبۆلیکردن 

یان بە ڕەمزکردنى چەمکەکان یەکانگیرە.

ـپەیوەندى
پێوەندیگرتن  توانستى  زمانیدا،  توانستى  لەنێو 
بۆ  ئەویش  کە  دەنگییە  پێوەندییەکى  کە  هەیە 
بە  کە  دەگەڕێتەوە  کۆمەڵگەدا  لە  زمانى  ڕەفتارى 

یەکالییکەرەوەى کۆمەاڵیەتى ناوى دەرکردووە.

زمانى  ڕەفتارى  ئەوەى  پێش  ئاشکرایە  و  دیار 
لە  شێوەکان  لە  بەشێوەیەک  دەربکەوێت  دەنگدا  لە 
ڕەفتارى  کە  دەنوێنێت،  خۆى  دیکەدا  پێوەندییەکى 
واتە   پێدەگوترێت.  نائاخاوتەى«ى  »ڕەفتارى 
ئاماژەکان  و  نیشانە  کە  جه ستەیی«  »جوڵەى 
»دەسەاڵت«  »هێز«،  پێوەندیی:  بە  پێوەندییان 
کۆمەاڵیەتی  پلەبەندى  و  »هورم«  و  »ڕێز«  و 
ئەم  تێکڕاى  »بندەست« و »سەردەست«ەوە هەیە، 
»دەنگ«دا  لە  ئەوەى  پێش  نائاخاوتەییە  ڕەفتارە 
دەربکەوێت بەشێوەیەک لە شێوەکان لە سیستمێکى 

هێمایی ـ نیشانەیی ـ ئاماژەى خۆى نیشان دەدات.

ڕەفتارىزمانیئاخاوتەیی:
ـ ئاخێوەر ـــــــ ڕاهێڵ ـــــــ بیسەر ـــــــ کاردانەوە
ـ پەیامنێر ـــــــــ پەیامهێن ـــــــــ وەرگرى پەیام 

) بەرکەوت(                   )دەرکەوت(

بە:  بەندە  واتا  کارکردنى  و  تێگەیشتن  ڕێژەى 
بەرکەوتى ئاخێوەر بە کاریگەریی زانین لەسەر بیسەر.
دەرکەوتى کاریگەری زانین لە بیسەردا بەگوێرەى 
و  بەرهەمدەهێنێت  تێگەیشتن  کە  پێوەندیی  جۆرى 
ـ  بیسەر  ـ  ئاخێوەر  نێوان  لە  دەتوانێت  تێگەیشتن 
نووسەر ـ خوێنەر ـ یان بەگشتى بەربێژ )مخاطب( 
بەرهەمهێنانەوەى واتاى لێبکەوێتەوە کە ئەمەش بە 

ڕەفتارى زمانەوه  بەندە.
بەگوێرەى گوتەى هایمز ـ 1971، توانستى زمانى 
بە ڕێکەوەندێکى ڕۆشنتر دەزگاى زمانى بەشێک لە 
توانستى پێوندیکاریی. لەالیەکەوە دەزانین کە بەشی 
هەرەزۆرى توانستى پێوەندیکارى چەشنى ڕەفتارى 
زمانى یان بەگوێرەى لێکدانەوەى توخمگەلى نازمانى 
)مۆدێل(ى  باشقە  لە   )Non – Lo\inguistic(
کە  لەکاتێکدا  دەردەچێت،  زمانناس  زمانی  شرۆڤەى 
دەبێ بێژین ئەو شتەى کە بە زانینى زمانى ئەژمار 
وەک  کە  بەرینترە  شتە  لەو  بارتەقا  چەند  دەکرێت، 
توانستى زمانى لە تۆرییەکەى چۆمسکیدا دێتە ئاراوە.
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روه رده  و 
په 

پێگه یاندن

پ.د. محه مه دی مه حویی

مامۆستا له به شی كوردیی

كۆلێژی زمان/ زانكۆی سلێمانی
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و  داموده زگا  پێكهاته ی  لـــــه   به رپرســــیار 
ته نها  پێگه یاندن  و  په ره وه رده   دامه زراوه كانی 
وه زاره تی په روه رده  نییه ، به اڵم پشكی شێر له  ئه ستۆی 
ئه مدایه . دوو بنه مای سه ره كیی، كه  لێره دا قورساییان 
فه لسه فه ی  و  خوێندن  سیاسه تی  ده خرێته سه ر 
خوێندن و پێگه یاندنن. واتا ڕوونكردنه وه كان ئه م دوو 
ته وه ره  ده گرنه خۆ. بابه ته كان گریمانه یی نیین، به اڵم 
به وشێوه یه  پێشكه شده كرێن، كه  ده بێت سیاسه ت و 
فه لسه فه كه  چۆن بن. جۆری ئه م نوسینه ، په یوه ست 
به  ناوه ڕۆكه كه یه وه ، خوێنه ر ناچارده كات خۆی باره  
ئاساییه كه ی خوێندن و په روه رده كردن له گه ڵ ئه وه ی 
ئه مڕۆی هه رێمدا به راورد بكات، به تایبه تیی له  ڕووی 
به حیزبیكردن و هه بوونی فه لسه فه  یان نه بونيیه وه  و 

ئه و ئه نجامانه ی له و دانه  ده كه ونه وه .

تهوهرییهكهم/سیاسهتیپێگهیاندن
له  ڕێی  هه رێم  له   پێگه یاندن  پێڕه وی  ده بێت 
له   به ده ر  ڕێكبخرێت.  قانوون  به پێی  پایته خته وه  و 
قوتابخانه  چه شنه كانی  هه م  قوتابخانه ،  هه وڵه كانی 
یه كگرتوو  هه رێمدا  سه رانسه ری  له   خوێندن  پالنی   و 
ده بێت. پێویسته  وانه كان و پێگه یاندن بابه تی ناوه ندیی 
نێوان پارته كان، حكومه ت و وه زاره تی ئه وقاف بن، بۆ 
بڕیاردان له سه ریان. بۆ ئه مه یش پێویسته  له  بواره كانی 
بڕیار  خوێندنیشدا  یاسای  و  په روه رده   زانست، 
بدرێت.  قوتابخانه كاندا  له   خوێندن  ڕیفۆرمی  له سه ر 
فه لسه فی،  الیه نه كانی  به   په یوه ست  ئه وانه ش  گشت 

په روه رده یی و پێگه یاندنه وه . 
وه زاره تی په روه رده  ئه م ئه ركانه  ده گرێته ئه ستۆ:

- ـ ئاڕاسته كردنی قوتابخانه .
-ـ پاراستنی قوتابخانه  و مانه وه ی.

چه شنه كانی  و  قۆناغ  هه موو  كردنه وه ی  -ـ 
قوتابخانه كان، به  قوتابخانه ی پیشه یشه وه ـ

به رده وامیان  پێگه یاندنی  و  مامۆستا  پێگه یاندنی  -ـ 
دوای ته واوكردنی خوێندنیش.

- ـ داننان به  بڕوانامه  بیانیيه كاندا له  هه رێم.
به ڕێوه به رایه تییه كانی  شارێك  هه ر  به ڕێوه به رێتیی 

و  یاساكان  به جێهێنانی  ئه ركیان  كه   هه یه ،  خۆی 
خۆیانه .  سه روو  و  خۆیان  كاره كانی  ڕاپه ڕاندنی 
یارمه تی  قوتابخانه كان،  چاودێریی  به رپرسیاری 
قۆتابخانه كان و به ڕێوه بردنی قوتابخانه كانی شاره كان 

له گه ڵ مامۆستاكانیان له ئه ستۆده گرن.

سهربهخۆییقوتابخانهكان:
خۆیه وه .  له الیه ن  قوتابخانه   به ڕێوه بردنی  واته    -
له الیه نه كانی پالنی خوێندن )وانه گوتنه وه (، دروسته ی 
پۆله كان )كردنه وه ی پۆلی تازه  و به شكردنی پۆله كان(، 
هه فته یه كدا،  له   ده وام  ڕۆژ  پێنج  په یڕه وكردنی 
كاروباری وه ك گرتنی شوێنی قوتابخانه ، ڕێكالم بۆ 
دروستكردنی  و  سپۆنسه ر  په یداكردنی  قوتابخانه ، 
قوتابیی  )له گه ڵ  تردا  قۆتابخانه ی  له گه ڵ  هاوڕێیه تی 
دانانی  مامۆستایاندا(.  و  قوتابیی  باوكی  و  دایك  و 
كه سه كان بۆ ئه و پۆستانه ی، كه  ئه ركی به ڕێوه بردن و 
جێبه جێكردنی كاره كانی قوتابخانه كانیان له ئه ستۆدایه  
دانانی  لیژنه كان،  ئه ندامانی  بڕیارده ر،  )به ڕێوه به ر، 
)خه ڵكی(،  تایبه تی  قوتابخانه ی  سه رپه رشتكاران(. 
به ڕێوه بردنی  و  كردنه وه ی  و  ڕێكده خرێن  به  یاسا 
پارێزگاكاندایه .  به ڕێوه به رایه تیی  ده سته اڵتی  له  
چاودێریی  له ژێر  قانوون  به پێی  پێویسته   هه روه ها 
دانپێدانراوبن.  بڕوانامه كانیان  بۆئه وه ی  بن،  ئه واندا 
قوتابخانه   په یكاڵی  له سه ریانه   ئه وانه یشدا  له گه ڵ 
نیشتیمانیيه كان بن، له ڕووی قانوونه  كارپێكراوه كانه وه . 
قانوون  به هه مان  ئاینيیه كانیش  قوتابخانه  
له   وانه گوتنه وه ش  به ڕێوه ده برێن.  و  دروستده كرێن 
و  ڕێكده خرێن  قانوون  به   قوتابخانه كاندا  ده ره وه ی 
له ژێر چاودێریی به ڕێوه به رایه تیی په روه رده كاندا بن. 
وه زاره تی  له  ئه ستۆی  قۆتابخانه كان  چاودێریی 
په روه رده دا ده بێت و به جێهێنانی قانوون و ڕێنماییه كانیش 
له سه ر به ڕێوه به رایه تییه كان ده بێت. ئه م چاودێریكردنه  
وانه گوتنه وه   زانستیی.  هه میش  و  په روه رده ییه   هه م 
قوتابخانه كان،  چه شنه كانی  به پێی  خوێندن  شوێنی  و 
زانست  له   پسپۆڕن  كه   په روه رده ،  سه رپه رشتيكارانی 

له الیه نه  په روه ده ییه كه دا و خاوه نی ئه زمونن.
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به ڕێوه به رایه تيیه كه دا  له   كه   خوێندن،  پالنی  به پێی 
دانراوه ، بابه ته كانی وانه گوتنه وه  دیاریكراون. له  بابه تی 
وانه گوتنه وه دا خوێندنی سه رپشكیش ده شێت بۆ ئه وانه  
قوتابییه كان  هه موو  بۆ  ڕاهێنان  و  چاالكی  زیادبكرێن. 
قۆناغی  له   هه بن  پێویسته   كه   بابه تانه دا،  له و  خورتییه  

بنه ڕه تیدا:
- ـ زمانی بیانیی.

- ـ په روه رده ی هاتوچۆـ
بتوانێت  قوتابی  تاوه كو  پیشه ،  ئاڕاسته بوونی  ـ   -

ئاینده  به ده ستی خۆی دیاری بكات،
- ـ بابه تی ئازاد)هه ڵبژارده ی ساڵ(.

گوتنه وه ی ئایين:
وه زاره تی  نێوان  ڕێكه وتنی  به پێی  ئاین  گوتنه وه ی 
ئه وقاف و وه زاره تی په ره وه رده  ده بێت و له  ده ستوردا 
گوتنه وه ی  ناو  ده ستوه رنه داته   كه   ڕێكده خرێت، 
په روه رده  خۆی بۆچوونی  ئاین. وه زاره تی  بابه ته كانی 
بۆ  نمونه ،  بۆ  ڕێكده خات.  ئاینیی  خوێندنی  ده رباره ی 
ئاینه كان  بۆ  ئاینیی  قوتابخانه ی  كردنه وه ی  و  هه بوون 
چاودێریكردنی  له   وه زاره ت  ئاینیی.  پێگه یاندنی  و 
به رپرسه .  خوێندنیان  پالنی  و  مامۆستایان 
ئه و  به جێده هێنن.  یاسایانه   ئه م  به ڕێوه به رایه تیيه كانیش 
به الیه نی  هه یه ،  ئاینییان  خوێندنی  كه   مامۆستایانه ی، 
له   مامۆستا  به   ده بن  و  پێده گه یه نرێن  په روه رده یی 
قوتابخانه كاندا بۆ وانه ی ئاین )ئیسالم، كریستیان، جوو، 
بۆیان  مندااڵنه ش  ئه و  كاكه یی(.  زه رده شتیی،  ئیزیدیی، 
هه بێت، كه  به شداریی وانه كانی ئاین بكه ن یان نا. واتا 

وانه ی ئاینیی به سه رپشكیش هه بێت.

پێگهیاندنمافیمرۆڤه:
واته   مندااڵنه ،  مافی  هه رێم  له   مندااڵن  پێگه یاندنی 
مافی منداڵه  وانه ی پێبدرێت. پێگه یاندن بۆ دیاریكردنی 
مافی  منداڵه كان  هه موو  گرنگه .  خۆ  خودی  ژیانی 
هه ر  یان  ئاین  هه ر  له   هه یه ،  پێگه یاندنیان  و  خوێندن 
توخمێك )نێر یان مێ( بن. ئه گه ر كه مئه ندام بن یان بێ 
دایك و باوك، زه نگین بن یان هه ژار. مافی پێگه یاندن 
له  ڕێكه وتننامه ی مافی مندااڵنی نه ته وه  یه كگرتووه كاندا 

هه یه . له و ڕێكه وتننامه یه دا  هه موو ئه و مافانه  نوسراون، 
كه  منداڵه كانی هه موو ئه م دنیایه  هه یانه .

)6( شه ش ساڵییه وه   له  ته مه نی  خوێندنی خورتیی 
ده ستپێده كات و نۆ ساڵیش ده خایه نێت. ئه مه  بۆ قۆناغی 
له  قوتابخانه ی نیشتیمانی یان قوتابخانه یه كی  بنه ڕه تی 
تریش ده خوات، كه  مه رجه كانی قوتابخانه ی نیشتیمانی 
له   پێگه یاندن  قوتابخانه  و  كه   واتایه ی  به و  تێدابێت. 
هه رێم بۆ هه موو منداڵ و مێردمنداڵێك له  ته مه نی شه ش 
ناو  تۆماركردنی  ده بێت.  بنه ڕه تی  نۆی  تا  ساڵییه وه  
له قوتابخانه  مه رجه . به رله وه ش به الیه نی كه مه وه  ساڵێك 
ته واوكرد،  بنه ڕه تی  نۆی  ئه وه ی  باخچه ی ساوایان.  له  
پیشه وه رگرتن  و  پیشه   په یمانگایه كی  له   هه یه   بۆی 
بخوێنێت. خوێندن له  قوتابخانه ی نیشتیمانی بێ پاره یه ، 
و  پاره یه   به   تایبه تی  یان  قوتابخانه ی خه ڵكی  له   به اڵم 

ژماره یان به پێی تایبه تمه ندیی ته واو دیاریكراوه .
ته وه ری  دووه م/ فه لسه فه ی خوێندن و پێگه یاندن:

له  ته مه نی منداڵییه وه ،  1- پێگه یاندن و گه شه پێدان 
پێگه یاندن،  چه مكی  په روه رده یی،  ڕه خنه ی  زاراوه ی 
گه شه كردن و پێگه یاندنی به رایی پێویسته  ئه مڕۆ خه می 
گشتیی و سیاسییه كان بێت. هه ر له سه ره تاوه  هیوایه كی 
الیه نی  هه ڵچنراوه .  پێگه یاندن  كاریگه ریی  له سه ر  زۆر 
په روه رده یی حوكمی ئه م سیاسه تی پێگه یاندنه  ده كات، 
به اڵم به  چه مكێكی زه نگینی په روه رده ییه وه ، هیوابه خشانه  

و په یكاڵ له گه ڵ خۆزگه ی بیركردنه وه كانماندا.
ڕابه ری  له   پێگه یاندن  و  په روه رده   فه لسه فه ی 
سه رچاوه كانی خوێندندان و به پێی ئه وان سه رچاوه كانی 

خوێندن دانراون. 
2- ژیربێژیی، پێگه یاندنی مرۆڤدۆستانه  )كولتووری 

گشتیی(.
په روه رده  و پێگه یاندن دامه زراوه یه كه ، به شێوه یه كی 
سه ره كی بۆ بیره كان. له  هه موو شوێنێك قورساییه كی 
له گه ڵ  باوكان  و  دایك  و  مامۆستا  له سه ر  زۆر 
منداڵه كاندا هه ن، ته نانه ت له سه ر سیاسه تمه داره كانیشدا. 
ناڕه زایی فره چه شنیان لێده كرێت،  چونكه  له  په روه رده  
و پێگه یاندندا، بیرێك كه  له  ڕایه ڵه ی كولتوورییدا بوونی 
كولتوهوری  زمانه وه (،   خوێندنی  به   )په یوه ست  نییه  
به  هه موو كولتووره كانی  ناوه ڕۆكه كه یه وه ،  به   گشتییه  
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ناوچه  جیاوازه كانه وه . 
ئه م فه لسه فه یه  بۆ چاره سه ركردن و داهێنانه . واتا 
بۆ ئه وه یه ،  مرۆڤ بۆ چشتێك ئاماده بكات، به بێ ئه وه ی 
لێره دا له  حه ز، توانا و به هره كانی پرسیاربكات. به هۆی 
ئه مه شه وه یه ، كه  ده بێت له  ژیانی خۆیدا سه ركه وتووبێت.
بنه ڕه تییه كانی  بنه ما  یان  فه لسه فه   بابه ته كانی   -3

فه له سه فه  له  خوێنندا:
- ـ په روه رده  و پێگه یاندن.
- ـ زانیاریی و كۆزانیاریی.

- ـ شانسی وه كیه ك.
-ـ سه ربه خۆیی تاك.

- ـ ژیانێكی باش.
كۆمه اڵیه تیيه كانی  مشتومڕه   وشه _كلیلی  ئه مانه  

ئه مڕۆن:
ئایا په روه رده  و پێگه یاندن به رنامه یه كی ئابوورییه  

یان زانیاریی، كۆزانیاریی، نرخ و به هایه كیان هه یه ؟
ئایا په روه رده  و پێگه یاندن په یمانی سه ربه خۆیی و 

ژیانێكی باشمان ده ده نێ؟
ئامانجه كانی په روه رده  و پێگه یاندن ده بێت ده وڵه ت 

دایبنێت؟
له   ده وڵه ت  و  دایده نێن  په روه رده كاران  و  )زانا 

ده ستوردا ده یچه سپێنێت(.
واتای شانسی وه كیه كیی چییه ؟

خۆشحاڵیی  یان  خۆشیی  كۆندا  فه لسه فه ی  له    -
به   ئه مانه   بوون.  سه ره كیی  باش  ژیانێكی  و  مرۆڤ 

ئه جێندا و به رنامه ی فه لسه فیی داده نرێن.
كوردایه تیی  گیانی  گیان)ڕۆح(،  پێگه یاندنی   -4
مشتومڕه   زیندوو.  زانینێكی  بۆ  ئه فالتۆنییه   چه مكی 
و  پێزانین  كه   پیشانیده دات،  نمونه ییانه   ئه فالتۆنیه كه  
به ده ستخستنی زانیین به ند و به ستراون به  كامڵبونه وه ، 
واته  به  ته مه ن و گیانێكی به ئاگا و هۆشیاره وه ، به گیانی 
له   ناوابه سته یه   زانیین  فێرده بێت.  منداڵه كه   كه   ئه وه ی، 
و  ناسین  و  پێزانین  بۆ  هه وڵدان  تاكه كه سیی.  مه رجی 
داواكاری  ژێر  كه وتووه ته   ئه فالتۆن  الی  ناسینه وه  
حه قیقه ته وه . ئه مه  له  حه قیقه تدا ده ستده كه وێت و ئه میش 
وه ك  پێگه یاندن  زاراوه ی  ده كات.  به مانه وه   ته حه كوم 
به رجه سته كردنی گیانی ئازایه تیی و پیاوه تی ده بینرێت.

5- فه لسه فه یه كی مێژوو بۆ پێگه یاندنی مرۆڤایه تیی 
)بۆ پێگه یاندنی مرۆڤ بۆ مرۆڤایه تیی(.

له گه ڵ  به  كرده یی و كاره كیی  فه لسه فه   6- كردنی 
پێگه یاندن.  و  فه لسه فه   نمونه ،  ڕێباز،  چه مك،  منداڵدا. 
منداڵ فه یله سوف نییه ، به اڵم جاروبار فه لسه فه  ده كه ن. 
ئه وجا پرسیار له سه ر دنیا ده كه ن. بۆ ئه مه ش پێویسته  
منداڵه كه   بپارێزرێن.  بۆئه وه ی  پێشبخرێن  و  هانبدرێن 
به ره و ئه وه  ببرێت، كه  به ره و ئاڕاسته یه كی وه رگرتنی 
منداڵدا  دنیای  له   بابه تانه   ئه م  دروستببێت.  له ال  زانینی 
ده ره وه ی  و  قوتابخانه   له   منداڵ  دنیای  وه رده گیرێن، 
منداڵدا  له گه ڵ  فه لسه فه   و  چه مك  ده بێت  قوتابخانه . 

گفتوگۆیان له سه ر بكرێت.
ناوه وه ی  بردنه وه   فه لسه فیی  پێگه یاندنی   -7

فه لسه فه ی په روه رده ییه  له گه ڵ فه لسه فه ی كاره كی.
ته مه نی  )شوێنه كانی  منداڵ_بوون  شوێنه كانی   -8

منداڵیی(.

:)Subjektivierung(خودێتیی
زانستی  ده رباره ی  گریمانه كارانه یه   تێڕوانینی 
مرۆڤه كان  چۆن  كه   واتایه وه ،  به و  په روه رده كردن. 
خۆیان ده كرێن به  بكه ر؟ ده بن به  چه ق؟ ده بێت له  پۆلدا 

منداڵ ببێت به  چه ق و ناوه ندی پێواژۆكان.
- چیین ئه وانه ی، كه  مرۆڤ ده كه ن به  مرۆڤ؟

پێگه یاندنی  له سه ر  به دواداچوون  و  پرسیار 
ڕاسته قینه ، بابه تێك و هۆهانده رێكی سه ره كیی فه لسه فه  

و په روه رده ی ئه فالتون بوون.
- په روه رده  له  شاراوه ییدا: په روه رده  و پێگه یاندن 
جوان،  ڕه فتاری  ئه مڕۆوه ،  جوانییه كانی  له الیه ن 
و  په روه رده   له سه ر  گریمانه كارانه یه   چه ندوچونی 

پێگه یاندن.
و  مۆسیقا  دنیای  ناو  بردنه   میوزیك: خۆراكه ،   -9

مێژووه كه یه تی. 
بۆ  پێگه یاندن:  و  په روه رده   دیارده كانی   -10
په روه رده  و  بنچینه ییه كانی  زاراوه   دنیای  ناو  بردنه  
ڕوانگه   دنیای  ناو  په روه ردیی  په یوه ندیی  و  پێگه یاندن 

و تێڕوانینه كانه وه .
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ڕوانینێكی تر بۆ په یوه ندی نێوان 

شێوه  و مانا له  زماندا

د.ئیسماعیل به رزنجی

یە لە ئەدەبی عەرەبی. 
1. بڕوانامەی دكتۆرای هە

 لەدایكبووی 978

وتاری  و  توێژینەوە 
چەندین  هەیە.  چاپكراوی  بەرهەمی  چوار 

ی زەهاوييه.
ەیە. ئەندامی دەستەی كارگێڕی سەنتەر

باڵوكراوەی ه
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زمان ته نها شێوه یه  )الشكل(، هیچ په یوه ندییه كی 
مانادا  و  زمانییه كان  ئاماژه   له  نێوان  ڕێكخراو 
قاڵبێكی  ته نها  زمانی  ئاماژه ی  چونكه   نییه )1(، 
له سه ری  كۆمه ڵگا  كه   پیت  و  ده نگ  له   داڕێژراوه  
مانایه كی  ده ربڕی  و  نیشانه   بیكاته   ڕێكده كه وێت 
)الدوال  زمانییه كان  ئاماژه   هه ربۆیه   دیاریكراو، 
كۆمه ڵگاكاندا  له   جیاوازه كان  زمانه   به پێی  اللغویه ( 

ماناكانیان ده گۆڕێت.
له و  بێت  بریتی  زمانی  ئاماژه ی  ئه گه ر 
و  وشه دا  له   یه كده خرێن  پیته ی  و  ده نگ  كۆمه ڵه  
ده رده بڕدرێن یان ده نوسرێن، ئه وا مانا بریتیيه  له و 
دوای  ده بێت  دروست  گوێگر  الی  زه ینیيه ی  وێنه  
بیستنی ئه و ئاماژه یه  یان خوێندنه وه ی، به شێوه یه ك 
ده بن به  دوالیزمه یه كی لێكدانه بڕاو كه  هه ریه كه یان 

ده بێت به  هۆكار بۆ ئاماده بوونی ئه ویتریان.
كاتێك ده ڵێین په یوه ندی نێوان ئاماژه ی زمانی 
و مانای زه ینی ڕێكخراو نییه  واته  هیچ پاساوێكی 
عه قڵی و لۆژیكی نییه  بۆئه وه ی ئه و دووانه  به یه كه وه  
ببه سترێنه وه )2(، چونكه  ده كرا هه ر ئاماژه یه كی تر 
ببێته  جێگره وه ی ئه و ئاماژه  زمانيیه ی كه  كۆمه ڵگا 
ئه م  سه لماندنی  به ڵگه ی  ڕێككه وتووه ،  له سه ری 
كۆمه ڵگای  له   جیاوازه   زمانی  بوونی  ڕاستیيه ش 
مرۆڤایه تیدا به  ئاماژه ی زمانی جۆراوجۆر له كاتێكدا 

مانا و ناواخن هه ریه كه  الی هه موویان.
بۆ نموونه  ئاماژه ی زمانی )دار( كه  له  كوردیدا 
له  سێ  پیت پێكهاتووه  ده بێته  قاڵبی مانا و ناواخنێك 
گه اڵی  و  پۆ  و  په ل  و  قه د  زه ینی  وێنه یه كی  كه  
سه وز له  زه ینی گوێگری كورددا دروست ده كات، 
و  عه قڵی  و  ڕێكخراو  په یوه ندییه كی  هیچ  له مه شدا 
لۆژیكی نییه  له  نێوان ئه م سێ  پیته  و وێنه ی دارێك 
له  زه یندا، به  واتای ئه وه ی پیتی )د( ئاماژه  نییه  بۆ 
ئێمه   )قه د(ی داره كه  یان )ر( بۆ گه اڵ و په له كانی، 
كاتێك له دایكبووین ئه و ئاماژه  زمانییه  ئه و مانایه ی 

دروستكردووه ،  زه ینیيه ی  وێنه   ئه و  و  به خشیووه  
بۆیه  هه ر به وشێوه یه  به كاریده هێنین.

له الی  زه ینی  وێنه ی  و  مانا  هه مان  هه ر  به اڵم 
كه   هه یه   تری  زمانی  ئاماژه یه كی  فارس  تاكێكی 
)شجره (  ئینگلیزێك  و  عه ره ب  الی  و  )درخت(ه  
شێوه ی  نێوان  له   په یوه ندییه ك  ئه گه ر   ،)Tree( و 
ئاماژه ی زمانی و وێنه ی زه ینی و مانادا هه بووایه  
ئه وا ئه و چه ند وشه  جیاوازه  نه ده بوون به  قاڵبێك 

و ئاماژه  بۆ یه ك مانا.
)مانا(  كه   ئه نجامه ی  ئه و  ده گه ینه   له مه وه  
به ڵكو  ئه وه   هه ر  نه ك  زمان،  له   جیایه   وجودێكی 
مانا به بێ  بوونی زمانیش هه ر هه یه ، كه واته  زمان 
ته نها شێوه یه  و شكڵی ماددی ده نگه كانه  و ده بێته  
بۆ  ئاماده كراو  قاڵبێكی  ده بێته   ماناكان،  بۆ  ئاماژه  
پیته كان  ڕیزبوونی  چۆنیه تی  بۆیه   مانا،  تێڕژانی 
سه ر  ده كه وێته   ئه وه   مانابه خشین،  بۆ  نییه   گرنگ 
له  سه ره تای سه رهه ڵدانی  كۆمه ڵگاكان  كه   ئه وه ی 
زماندا له سه ر چ جۆره  ڕیزبوونێك ڕێككه وتوون بۆ 

مانایه كی زه ینی دیاریكراو.
له باره ی  جورجانی  عه بدولقاهری  له مباره یه وه  
)لێدان(  مانای  عه ره بیدا  له   كه   )َضََب(  وشه ی 
واته   زمان  دانه ری  ئه گه ر  ده ڵێت  ده به خشێت 
قسه یانكردووه   عه ره بی  به   له  سه ره تاوه   ئه وانه ی 
له  مه سه له كه   )َربََض( هیچ  بیانوتایه   )َضََب(  له جیاتی 
له   ئه گه ر  كوردیدا  زمانی  له   یان  نه ده گۆڕا)3(، 
جیاتی )به رد( بوترایه  )ده رب( یان )ره دب( یان هه ر 
وشه یه كی تر بۆ مانای به رد ئه وا له  زه ینی كورددا 
ئه و وێنه یه  به و وشه یه وه  ده لكا و ده چه سپا و هیچ 

له  مانا نه ده گۆڕدرا.
ئه مه  ده گه ڕێته وه  بۆ ئه وه ی كه  مانا جێگیر و 
نه گۆڕه  و بوونی هه یه  له  ده ره وه ی زمان، چونكه  
هه موو ئه و مه وجوداته ی له  ده وری مرۆڤ هه یه  
ته نها  هه ڵگرتووه ،  له خۆیاندا  شته كانیان  مانای 
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و  جه وهه ر  ده ركی  توانی  مرۆڤ  كه   ئه وه ی 
تێده گات)4(،  ماناكانیان  له   بكات  ماهیه ته كانیان 
ڕۆڵی  به ڵكو  نییه ،  زمانێك  به   پێویستی  ئه مه  
زمان دوای ده رككردنی ماهیه تی شته كان دێت، 
كاتێك وێنه یه كی زه ینی دروست ده كه ن له  زه ینی 
كه ناڵێكه وه   له   ده بێت  به وه   پێویستیان  مرۆڤدا 
پیت  كه ناڵه ش  ئه و  به رامبه ر،  بۆ  بگوازرێنه وه  
و ده نگه  زمانیيه كانن، ئه وان ده بن به  به رگ بۆ 
عه سكه ری  هیاللی  ئه بو  وه كو  ماناكان  ماناكان، 
ده ڵێت وه كو جه سته  وان له  قسه كردندا وشه كان 
شێوه كانیان  و  پۆشاك  و  به رگ  به   ده بن 
جه سته یه   ئه و  ده كرێت  بۆیه   ده رده خه ن)5(، 
زمانی  كه   دابپۆشرێت  جۆراوجۆر  پۆشاكی  به  

جۆراوجۆرن بۆ ماناكان.
نێوان  له   جیاوازی  ده بێت  پێیوایه   یامسلیف 
)شێوه ( و )مادده (دا بكه ین له سه ر هه ردوو ئاستی 
زمانیيه كان،  ده ربڕینه   ناوه ڕۆكی  و  ڕوخسار 

)شێوه ( ده ربڕیندا  ڕوخساری  ئاستی  له سه ر  واته  
نێوان  له   په یوه نديیه ی  له و  بریتیيه   كه   هه یه   مان 
گرێیان  به یه كه وه   و  ده كرێت  دروست  وشه كاندا 
ده دات، به اڵم )مادده (ی ده ربڕین پیت و ده نگه كانن 
ئاستی  له سه ر  هه روه ها  لێپێكدێت،  وشه یان  كه  
)ناوه ڕۆك( دیسان شێوه  و مادده مان هه یه ، )مادده (
ی ناوه ڕۆك بریتیيه  له  وێنه ی زه ینی و مانای عه قڵی 
له   بریتیيه   ناوه ڕۆكه   ئه و  شێوه ی  به اڵم  شته كان، 

ڕیزبوونی ئه و مانایانه  له  ڕسته دا)6(.
قسه كردنی  چی  ده ربڕیندا  پڕۆسه ی  له   بۆیه  
ئاسایی بێت یان ده قی ئه ده بی و هونه ری مانا ڕۆڵی 
سه ره كی ده بینێت له  دیاریكردنی شێوه دا، به مه شدا 
ده رده كه وێت كه  مانا وجودێكی سه ربه خۆی هه یه  
له  ده ره وه ی زمان و دوای ده رككردن و ڕێكخستنی 
بۆ  ده نگه كانی  و  وشه   شێوه ی  مرۆڤدا  زه ینی  له  
ڕێكده خرێت بۆئه وه ی ببنه  قاڵبێك بۆ ده ربڕینی ئه و 

مانایانه .

سهرچاوهوپهراوێزهكان

  . دروس في األلسنية العامة )فرديناند دي سوسير، تعريب: صالح القرمادي وآخرون،الدار 
العربية للكتاب – بيروت، 1985(، ص110.

2 . هه مان سه رچاوه ، 111.
3 .دالئل اإلعجاز )تحقيق: محمود شاكر، مكتبة الخانجي،1984(، ص43.

4 .نظرية المعنى في النقد العربي )د.مصطفى ناصف، دار األندلس، بيروت، د.ت(، ص71-70.
5 .كتاب الصناعتين الكتابة والشعر )تحقيق:علي محمد بجاوي ومحمد أبو الفضل، شركة 

أبناء شريف األنصاري، بيروت، 2006(، ص65.
6 .بنية اللغة الشعرية )جان كوهن، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار 

البيضاء، 1986(، ص28-27.
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زمان له  فه رهه نگ 

و هزری ئیسالمیدا

پ.ى.د سه باح به رزنجى

 و بنه ماكانی یاسا. 
ۆرا لە فیقهـ

ه زوور. دكت
له  دایكبووى 1968 شار

سه نته ری  سه رۆكی  مرۆیی.  گه شه پێدانی  زانكۆی  له   مامۆستا 

ێژینه وەیە . 
كراو و ده یان تو

زه هاوی. خاوه نی 14 كتێبی چاپ
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زمان له  چه ند ڕووه وه  قسه ی له سه ر ده كرێت، 
وه ك خود و وه ك بابه ت، وه ك تایبه تمه ندیی مرۆڤـ 
و  هزر  پانتاییه كی  وه ك  لۆجیكی،  جیاكه ره وه ی  و 
بیرمه ندیی، وه ك ته جه للیگای ته عاروفی مرۆڤایه تی، 
وه ك ڕازێك له  ڕازه كانی بوونه وه ر، ئاوی ژییانی 
مرۆڤ  هۆشیاری.  ئاستی  دیاریكه ری  و  عه قاڵنی 
له  به رامبه ر زمانه وه ، له  دێر زه مانه وه ، تاوێك به  
ئه ده بدانی و تاوێك به  حه یرانی هه ڵوێسته  ده كات.

نێوان  گفتوگۆی  یه كه مین  له   ناوه رۆك،  و  ناو 
ته واوی  تا  بابه ت،  بوونه   فریشته كاندا،  و  حه ق 
بده ن،  نیشان  جێنشینایه تی  بۆ  مرۆڤ  شایسته گی 

وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة...
به   به سترا  مرۆڤ  چاره نووسی  ساته وه   له و 
ناو،  به بێ  و  زمان  به بێ  بڕیاردرا  و  زانسته وه   
یاسا  ئه و  زانست  بێ،  زانست  ناوی  نییه   شتێك 
جیهانی  له   كه   مرۆییانه ن  و  گه ردوونیی  ڕێسا  و 
ڕه هاوه   ده ركه وتوون و هاتوونه ته  ناو هزری ئێمه  
پێكه وه   ده كات  پێوه   ژیرانه یان  مامه ڵه ی  زمان  و 
و  دووباره   و  ئاوێته كردنیان  له   و  ده دات  گرێیان 
له   نوێ  جیهانێكی  بۆیان،  خوێندنه وه   چه ندباره  

ژیریی و خه یاڵدانی ئێمه دا به رهه مده هێنێت.
زمانه وه ،  به رامبه ر  له   مسوڵمانه كان  زانا 
به وپه ڕی گرنگییه وه  وه ستاون، یه كه م پێیانوایه  ئه م 
خواوه ندی  به رده وامی  دیارییه كی  و  به هره   زمانه  
ئه فرێنه ره ، كه  له  عه ینی یه كبوونی كانگا و خود و 

بابه تدا جیاواز ده رده كه وون.
اَمَواِت َواْلَْرِض َواْخِتَلُف أَلِْسَنِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم  َوِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ

ِّلَْعالِِمنَي . الروم 22 لَِك َليَاٍت لل ۚ إِنَّ ِف َذٰ

زمان وه ك سستمێكی موته كامیل چوار ئاستی 
به كارهێنان  ئاستی  و  )الوضع(  دانان  ئاستی  هه یه  
ئاستی  )الداللة(و  مانادان  ئاستی  و  )االستعمال( 
لێتێگه یشتن )الفهم(. بۆ هه ركام له م ئاستانه  زانستی 

سه ربه خۆ و فره  ڕه هه ند ڕه چاوكراوه .

ده كرێ  ئه وه   له سه ر  قسه   یه كه مدا  ئاستی  له  
كێ زمانی داناوه  و چۆنی داناوه  و چۆن ده كرێ 
وشه   له   سنودار  ژماره یه كی  مانا،  كۆتایی  بێ  بۆ 
مانا  ده ریای  وشه دا  گۆزه ی  له   چۆن  و  دابنرێ 
جێی ده بێته وه ؟ په یوه ندیی جه ده لیی نێوان موتله ق 
كه   مانا  كاتێك  په یوه ندییه كه ؟  جۆره   چ  نیسبی  و 
قاڵب  له   زیهنی  ماهییه تێكی  و  له  جه وهه ر  بریتییه  
ده درێ و وشه یه كی بۆ داده نرێ و ده خرێته  سه ر 
خه ڵك،  ناو  به كارهاتووی  فه رهه نگی  گه نجینه ی 
مرۆڤی  به ڵكو  نییه ،  گاڵته   و  گه مه   پرۆسه یه   ئه م 
دانا سه رسام و حه یران ده كات، بنه ما و هۆكار و 

ئامانج و ئه نجامی خۆی هه یه .
ناو  وشه یه كی  كاتێك  دووه مدا  ئاستی  له  
فه رهه نگ ده هێنین به  زاردا ڕه نگه  مه به ستمان لێی 
گه یاندنی خودی مانا بنه ڕه تییه كه  بێت، یان مانایه كی 
نزیك له و یان هاوشێوه ی ئه و بێت، لێره دا مرۆڤی 
و  به كارهێنان  بۆ  هه یه   ڕێژه یی  ئازادییه كی  بێژه ر 
ده بێ له  سنووری مانا و فه زای دیاریكراوی ئه ودا 
ئه و وشه یه  به كاربهێنێت، له م ئاسته دا قسه  له سه ر 
حه قیقه ت و مه جاز و سه ریح و كینایه ،  قسه  له سه ر 
ده كرێ.  جوانبێژی  و  ڕوونبێژيی  و  ڕه وانبێژیی 
ئاگاهی  و  هۆشیاریی  به پێی  ئاسته دا  له م  مرۆڤ 
خۆی وشه كانی ناو گه نجینه ی هزر به كارده هێنێت، 
گه نجینه كه ی  و  هۆشیارییه كه يی  هه رچه ند 
تاكه كه سيی  واقیعه   به   هه ستی  و  ده وڵه مه ندتر 
به كارهێنانه كه ی   بێت  زیاتر  كۆمه اڵیه تییه كه ی  و 

ڕوونتر و ڕه وانتر ده بێت.
و  مه نتووق  له سه ر  قسه   سێیه مدا  ئاستی  له  
مانای  واته   مه نتووق  ده كرێت،  زمان  مه فهوومی 
پڕاوپڕی وشه  و ڕسته  و تێكسته كان و مه فهوومیش 
واته  مانای وه رگیراو له  هه ناوی ده ق، جگه له وه ی 
باس له  سێ جۆر ده الله ت: ده الله تی پراوپڕ)المطابقة(، 
ده الله تی ده به رگر)التضمن( و ده الله تی هه ڵێنجراو 
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)االلتزام(، ده كرێت و موناقه شه یه كی زۆر هه یه ، كه  
جۆری سێیه میان ئایا له فزيی و وه زعییه  یان عه قڵی 

و ئیستیداللییه . 
ئاستی چواره م بریتییه  له  به كارهێنانی تێكڕای 
مه به ست  و  مانا  وه رگرتنی  بۆ  مرۆڤ  ئه زموونی 
ژیریی  و  هۆشیاریی  ئاوێته بوونی  واته   زمان،  له  
له گه ڵ ده ربڕینه  جیاوازه كان و پێكه وه به ستنیان له 

 ڕشته یه كی  مه عریفیدا.
كه  سه یری دره ختی زانسته  ئیسالمیی و عه قڵی 
بنه ڕه تییان  تۆوی  ده بینین  ده كه ین  نه قڵییه كان  و 
له وێوه   زمانه ،  بایسته كانی  و  زمان  موفره داتی 
و  لق  و  دانه ر  و  زمان  سه رچاوه ی  له سه ر  قسه  
ئیمكانی  سه ر  دێنه   پاشان  ده كرێت.  پۆپه كانی 
تێگه یشتن و ڕووبه ری هاوبه شی په یوه ندییه كان كه  
زمان بۆ مرۆڤه كانی ده ڕه خسێنێت، مرۆڤ له  ڕێی 
زمانه وه  ده توانێت بیربكاته وه  و ته عبیر له  ویست 
و  بیر  شكڵگرتنی  بكات.  خۆی  نیازمه ندییه كانی  و 
مه حاڵی  زمان،  بوونی  به بێ  هۆشیاریی  و  هزر 
مه حاڵه ، لێره وه  تێده گه ین بۆچی خوای په روه ردگار 
فه رموویه تی: الرحمن . علم القرآن. خلق االنسان . 

علمه البيان. الرحمن 3-1 .
كه   ته الرێك  به   بشوبهێنین  زمان  ده توانین 
بناغه  و دیوار و پایه  و بانی هه یه ، دیوی ناوه وه  و 
ده ره وه ی هه یه ، خاڵی ده ستپێك و ئامانج و مه به ستی 
قۆناغێكدا  و  ڕۆژگار  له هه ر  ته الره   ئه م  هه یه . 

پێداویستییه كانی  و  ویست  تازه بوونه وه ی  به پێی 
مرۆڤ پێویستی به  گه وره بوون و تازه بوونه وه  و 
ته نانه ت گۆڕانكاریی هه یه ، له هه مانكاتدا كه  بۆخۆی 
خه ڵكانی ناوی كۆده كاته وه  و مانایان پێده به خشێت 
و خزمه تیان ده كات، ئه وانیش مانا به و ده به خشن 

و خزمه تی ده ه ن.
دوورودرێژ  داستانێكی  زماندا  له گه ڵ  مرۆڤ 
زمانیانیان  لۆجیك  زانایانی  هه یه ،  دۆستانه ی  و 
كردۆته  جیاكه ره وه ی مرۆڤ له  باقی زینده وه ران، 
به ڵێ مه به ستیان له  ناتیق كه  فه سڵی جیاكه ره وه ی 
بیركردنه وه ی مه نهه جییه،   مرۆڤه ، هێزی ژیریی و 
به بێ  هزرمه ندییه   و  ژیریی  هێزی  ئه م  به اڵم 

مه نزوومه ی زمان فیعلییه ت په یدا ناكات.
ئه م ڕاستییه وه  ڕازی خیالفه ت و  له  سۆنگه ی 
و  ژییار  و  ئاوه دانیی  حه قیقه تی  و  جێنشینایه تی 
فێری  مرۆڤ  ئه گه ر  كه   تێده گه ین،  شارستانێتی 
سه رنجدانی  و  تۆماركردن  و  نووسین  و  زمان 
لۆجیكی له  دیارده  و ڕووداوه كان نه بایه ، هیچ كام 
په ره ی  و  گه شه   مرۆڤایه تی  ژیانی  له الیه نه كانی 
كۆمه ڵی  به ناوی   نه ده بوو  شتێك  و  نه ده سه ند 
مرۆڤایه تی و گه ل و نه ته وه  جیاجیاكان و قوتابخانه  

فیكریی و سیاسیی و كۆمه اڵیه تییه كان.
په یوه ندیی ڕۆحانی  ئاینه كان وه ك ته جه للیگای 
نێوان خالق و مه خلووق و وه ك ڕێكخه ری ژیانی 
تاك و خێزان و كۆمه ڵ، له  ڕێی میكانیزمی زمانه وه  

مرۆڤ له  ڕێی زمانه وه  ده توانێت بیربكاته وه  و 
ته عبیر له  ویست و نیازمه ندییه كانی خۆی بكات. 

;
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به نه مریی  ده قه كانیان  ماونه ته وه ،  و  ده ركه وتوون 
ماون و ماهییه ت و نه مرییان به خشیوه  به  نه ته وه  

جیاوازه كان.
مرۆڤ  الی  پرسیاره ش  ئه و  هه میشه  
وشه   به ستراوی  پێكه وه   جمكی  كه   دروستبووه  
خزمه تی  له   كامیان  و  پێشترن  له   كامیان  مانا  و 
كامیاندایه  و له مڕووه وه  بیر و بۆچوونی جودا و 
ڕاستییه كه ی  به اڵم  باسكراون،  دژبه یه ك  ته نانه ت 
یان نووسه ره ،  بێژه ره   ئه و كه سه ی  له الی  ئه وه یه  
سه رواز  ماناكان  سه ره تا  واته   پێشه ،  له   مانا 
ده كه ن بۆ سه ر عه قڵ و ژیریی پاشان دێت وشه ی 
بیسه ر  الی  به اڵم  هه ڵده بژێرێت،  بۆ  گونجاویان 
ئه و  بۆ  واته   وشه یه   بۆ  ئه وله وییه ت  خوێنه ر  یان 
عیباره ته یه  كه  ده یبیستێت یان ده یخوێنێته وه  ئینجا 

دێت مانای گونجاوی لێ ده فامێت.
و  عه قیده   زانایانی  سه ر  دێینه   ئه مه   دوای 
له   زۆره وه   گرنگییه كی  به   ئه وانیش  بیروباوه ڕ، 
ناوناوه   زانسته كه یان  ته نانه ت  ده ڕوانن  زمان 
له سه ر  قسه یان  زۆرترین  چونكه   كه الم،  زانستی 
ده بێ  خودا  وایه   بڕوایان  تێكڕا  ئیالهییه ،  كه المی 
باسی  قورئاندا  له   كه المی هه بێت، چونكه  بۆخۆی 
لێكردووه ، خوداوه ندێك كه المی نه بێت، چ له  ڕووی 
ناتوانێت  ئه خالقییه وه   ڕووی  له   چ  وجوودییه وه ، 
له سه ر  مشتومڕیان  ئینجا  بكات.  خوداوه ندیی 
ئه وه بووه  ئه م كه المه  ئایا سیفه تێكی زاتییه  بۆ خودا 
یان سیفه تێكی فیعلییه ، كه  ئه مه ش هه ر په یوه سته  

به  گه وره یی و شكۆ و گرنگی زمانه وه .
كه   ئیسالمیدا  ڕه وانبێژیی  كه له پووری  له  
ئیسالمییه كانه  و  زانسته   دره خشانی  ڕوویه كی 
زۆر به  جوانی گه النی مسوڵمان پێكه وه  گرێداوه ، 
زانستی  حه وت  بابه تی  زمان  ده بینین  ئێمه  
ڕه وانبێژیی  )المعانی(،  ڕوونبێژی  بایه خداره :  
هاوسه نگبێژیی  )البدیع(،  جوانبێژیی  )البیان(، 

ساغكردنه وه    )القافية(،  سه روابه ندیی  )العروض(،  
ئه م  به رهه می  الشعر(.  )قرض  هۆنه ریی  و  )النقد( 
قه سیده   و  غه زه ل  میوه گه لی  زانستییه ش  دره خته  
و چیرۆك و ده قی ئه ده بی و زانستی و فه لسه فی 
و ئه خالقیی و به رهه می هونه رییه ، به  هه موو جۆر 
و  گۆرانیی  و  موزیك  هونه ری   ژانره كانییه وه ،  و 
سه ماعی  و  ڕه قس  و  مه دائیح  و  موه ششه حات 
كتێبی  له   سه رنجێك  كافییه   دڵدارانه .  و  سۆفییانه  
 24 له   بده ین  ئیسفه هانی  ئه بووفه ره جی  )االغانی( 
به رگدا، كه  ده گێڕنه وه  خه لیفه  حه كه می موسته نسیر 
تا  ناردووه   دیناری  هه زار  ئه نده لووس   له   بیلال 
نوسخه یه كی لێبگرنه وه  و بۆی بنێرن، پێش ئه وه ی 

له  عێراق باڵوببێته وه .
بووه ته   زانسته كانی  به  زمان و  ئه م گرنگیدانه  
گه له   له ناو  ئه دیبان   و  زانایان  ئیلهامبده خشی 
عه ره بیدا  زمانی  پاڵ  له   بۆئه وه ی  جیاوازه كاندا 
بووه   ئاینه كه یان  و  بڕوا  و  بیر  فه رمی  زمانی  كه  
گرنگییه كی زۆر به  زمانی خۆماڵیی و دایك بده ن. 
ئه گه ر وانه بایه  له  كوێوه  فارسه كان و توركه كان و 
كورده كان و هینديیه كان و قه فقازییه كان و ئۆزبه ك 
و  فۆلكلۆر  و  شیعر  له   ڕوویان  ئه مازیغییه كان  و 
زیندووكردنه وه ی زمان ده كرد و له  كوێوه  سه عدی 
و حافز و مه والنا و نالی و مه وله وی و مه حویی 
و حاجی قادر و فزوولی و نازم حیكمه ت و...په یدا 

ده بوون.
زمان له م شارستانێتییه دا ئه و كه شتیی نووحه  
و  پاراستووه   تۆفانی ڕۆژگار  له   گه النی  كه   بووه  

ماهییه تی پێبه خشیون.
فه رهه نگ نووسین كه لتوورێكی دیكه ی به رباڵوه  
له ناو گه النی مسوڵماندا، كه  جگه  له  ڕوونكردنه وه ی 
بوونه ته   وشه كان،  بایسی  و  مه به ست  و  مانا 
گه نجینه ی پاراستنیان و ئاڵوگۆڕی باری مه عریفیی 

و په یوه ندییه  سه رسوڕهێنه ره كانیان.
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نێوان  به راوردی  فه رهه نگه وه   هه ناوی  له  
زاره كان  و  زمان  نێوان  بڕگه ی  و  ڕسته   و  وشه  
له دایكبوو.  خزمایه تیان  و  نزیكایه تی  به راوردی  و 
تێگه یشتین ته نانه ت له  په ڕاوی ئاسمانیدا ده رفه تی 
حزوور بۆ زۆر وشه ی غه یره  عه ره بی ڕه خساوه  
كه  به  موعه رره ب ناوزه د كراون و جیاكراونه ته وه .
ئوممه تدا  له ناو  وه رگێڕان  بزاڤی  كه  
و  كیندی  وه ك  فه یله سووفانی  ده ستیپێكرد، 
هیچ  موعته زیله   بیرمه ندانی  و  ئه بووحه ییان 
داتاشین  و  وه رگرتن  له   نه بوو  كێشه یان 
تازه ی  زمانێكی  به   هزر  داڕشتنه وه ی  و 
كه   زۆر  خه ڵكانێكی  بوونی  وێڕای  نامه ئلووف، 
بیدعه   به   ته نانه ت  و  بێهووده   به   كاره یان  ئه م 
ده زانی، به اڵم تێگه یشتن له  ڕۆڵی ده اللیی زمان 
و نه بوونی ڕێگرێكی لۆجیكیی و شه رعی كاره  
سه ده یه ك  و  كرد  ئاسان  ئه وانی  دژواره كه ی 
دیكه   گه النی  پێشینانی  حیكمه تی  تا  تێنه په ڕی 
ئیسالمیی  هزری  مه نزوومه ی  بۆ  گوازرایه وه  
فیكر  نێوان  له   سه رنجڕاكێش  هاوریتمییه كی  و 
و هزره  ئینسانییه كه دا هاته  ئاراوه  كه  هه نووكه  
بۆ  پردێك  بووه   و  ده كه ین  پێوه   شانازیی 
بۆ  زایین  پێش  هزری سه ده كانی  گواستنه وه ی 
هه ڵبژێری  عه قڵی  هاوچه رخ.  و  نوێ  سه رده می 
زانسته كانی  و  زمان  به وشێوه   په سه ند  مه نتیق 

ئینسانییه ی  په یامه   ئه و  خزمه تی  خسته   زمانی 
قورئان هێنابووی بۆ هه موو مرۆڤایه تی و ئاسته  

مه عریفییه  جیاوازه كانی.
و  زمان  ئاماده گی  فیقهیشدا  ئصولی  له  
به رجه سته یه ،  و  به رچاو  زۆر  زمان  زانسته كانی 
زانستی  ئه م  كه   كردووه   به وه   ده ركیان  سه ره تا 
ئصووله  ده بێ بایس و پاساوی خۆی له  بیر و بڕوا 
و بوار و مه یدانی خۆی له  فیقهو یاسا و میكانیزمی 
وتوویانه :  بۆیه   وه ربگرێت،  زمان  له   مامه ڵه كردنی 

كانگا و كارگای ئصول بریتییه  له  سێ زانستی: 
زمانی عه ره بی و فیقهو كه الم.

به اڵم بابزانین له  كانگای زمانی عه ره بی چییان 
وه رگرتووه :

یه كه م : باسه كانی دانان و داتاشینی زمان.
دووه م : مانای پیت و ئامرازه كان.

سێیه م : ده الله تی وشه  له سه ر مانای ڕاسته وخۆ 
و ناڕاسته وخۆ.

چوراه م : جۆره كانی گه یاندنی مانا به  به رامبه ر. 
پێنجه م : ڕیزبه نديی و ئاسته  جیاوازه كانی مانا،  

كاتێك تێكده گیرێن له  ڕووی هێز و الوازییه وه .
داڕشتنی گوزاره   یاساكانی چۆنیه تی  شه شه م: 
و فرمان و ڕێگرتن، )قواعد تكوين العبارة و األمر 

و النهي(.
زانسته   دره ختی  له   زمان  زانیمان  تائێستا 

زمان له م شارستانێتییه دا ئه و كه شتیی نووحه  
بووه  كه  گه النی له  تۆفانی ڕۆژگار پاراستووه  و 

ماهییه تی پێبه خشیون.

;
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فه رمییه كاندا چه ند گرنگ و كاریگه ر بووه ، و چه نده  
جێی بایه خی یاساناس و موته كللیم و بانگخواز و 

ئه دیبه كان بووه . 
ئه و  زمان،  ناوازه ی  ئێجگار  و  تر  الیه نێكی   
عاریفان  جیهانی  بڕۆینه   كه   ده رده كه وێت  كاته  
له گه ڵ  تایبه تیان  مامه ڵه یه كی  كه   سالیكان  و 
ئاوێنه ی  كردۆته   زمانیان  ئه وان  كردووه ،  زمان 
كه   زه وقییه كان  میتافیزیكییه   ڕاستییه   ده ركه وتنی 
له  ئه نجامی ئه زموونی نزیكبوونه وه  له  خودا و له  

كانگای زانستی ڕاسته قینه  بۆیان حاسڵ ده بێت.
بۆ  هێمایه   و  ڕاز  و  ڕه مز  ئه وان  الی  زمان 
مرۆڤ  ده یبینین،  ئێمه   له وه ی  بااڵتر  جیهانێكی 
ده گاته  مه قامێك كه  زمان و ده فته ر ده سووتێن و 
شتێك نامێنێت جگه  له  )ئه و(، ئه وێك كه  جودا نییه  
له  )من(، له  جێیه كدا كه  )من(ێك نامێنێت و هه مووی  

ده بێت به  )ئه و(.
ئه م زمانه  ڕه مزییه  شیعرییه تێكی بااڵ و ئێجگار 
شایسته ی  مافی  بتوانن  خۆیان  مه گه ر  كه   به رزه  
له   و  بوون  له   ئێمه   عاریفانه وه   زمانی  له   پێبده ن. 
مرۆڤ و له  خالق و مه خلووق و عاشق و مه عشووق 
نزیك ده بینه وه  و هه ست به عیلله تی غائیی خۆمان 
له   ئه فسوونگه ره   ڕه مزییه   زمانه   ئه م  ده كه ین، 
به رهه مه كانی مه والنا و ئیبنولفاریز و ئیبن عه ره بی 
و شه به سته ريی و مه حویی و جزیری و جامی و 
جوانترین  كه   ده بینین.  شیرازیدا  و سه عدی  حافز 
حاڵه تی ته فاعول و جۆشخواردنی مرۆڤ و بوون، 

مرۆڤ و زمان نیشان ده ده ن.

گه شتێكی خێرا به  ئه ده بیاتی عیرفانیی كوردیدا 
ئه وه مان بۆ ده سه لمێنێت كه  زمان ته نها ئامرازێكه  
و  ئاینی  ئه زموونی  قووڵكردنه وه ی  و  گه یاندن  بۆ 
باڵوكردنه وه ی فه رهه نگیی یه كترقبووڵكردن، زمان 
له  فۆرمه  ته جریدییه  مه عنه وییه كه یدا ده توانێت بیره  
خاڵی  بیانگه یه نێته   و  بكاته وه   نزیك  جیاوازه كان 
پێكه وه ژیان.  و  مه به ست  ئاڵوگۆڕی  بۆ  هاوبه ش 
ئه وان  كه   له وه ی  تێبگه ن  مرۆڤه كان  بۆئه وه ی 
له ودیوی زمانه وه  شه یدا و هه ڵوه دای ڕوخسارێكن 
به   بۆ هه ركه سێك  به  جۆرێك و  كه  هه ر ڕۆژه ی 
نمایه ك خۆی نمایش ده كات و زمان دێت ناونیشانی 

جیاوازی بۆ داده نێت.
له   جگه   نییه   شتێك  خۆیدا  ماهیه تی  له   زمان 
په نگی  مانادا  جیهانی  له   كه   نیشانه دار،  هزرێكی 
له بار  زه مانێكی  و  زه مین  بۆ  و  خواردۆته وه  
ده گه ڕێت تا خۆی ده ربخات و ببێته  وتار و ئاماژ 
ه  و هێما په یوه ندی نێوان كه سه كان كه  به  كه لتوور 
ده یانه وێت  جیاوازه وه   سه لیقه ی  و  تێگه یشتن  و 
له سه ر سفره ی ژیانێك و جیهانێك و گه ردوونێك 

كۆببنه وه .
ناوه ڕۆكدا  له   زمان  قورئانیشدا  فه رهه نگی  له  
و  فۆرم  له   و  ڕامانه   و  تێفكرین و سه رنج  و  بیر 
ته واوێتی  به ڵگه ی  ئایه ت و  نیشانه  و  ڕواڵه تیشدا  
خوداوه ندێكه  كه  زمانی كردۆته  ڕێگای دۆزینه وه ی 

حه ق و جیاكردنه وه ی له  ناحه ق.
وهديناه  شفتين  و  لساناً  و  عينين  له  نجعل  الم 

النجدين....
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کاریگەرییەكانی زمانی عەرەبی 

لەسەر زمانی کوردی

ـ باشووری كوردستان به نموونه ـ

پ.ی.د.حه سه ن خالید موسته فا موفتی

بڕوانامه ى   )2002( ساڵى  هه ڵه بجه .   ،1972 له دايكبووى 

دكتۆرا به ده ستهێناوه . 
2( بڕوانامه ى 

ماسته ر و ساڵى )008

31( به رهه مى چاپكراو و )17( 
مامۆستای زانكۆ/ خاوه نى )

توێژينه وه ى زانستييه. 
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سەرەتا

گەورە  کوردستانى  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون 
بەتایبەتى  کوردستان  باشوورى  و  گشتى  بە 
ئیسالم  پیرۆزى  ئایینى  بە  ئاشنابوونى  پاش  لە 
سەربەخۆى  نیمچە  قەوارەیەکى  و  بینيیەوە  خۆى 
و  نوسرایەوە  ڕوونى  مێژوویەکى  و  بەدەستهێنا 
لە  مەعریفيیەکانى  ڕۆشنبیريیە  زانستیيە  چاالکيیە 
چوارچێوەى ئایینى ئیسالمدا بە دونیاى دەرەوەدا 
ئاشکرا و نمایان بوو)1(.. واتە پێش ئیسالم میللەتى 
و  بەهرە  خاوەن  زیندوو  میللەتێکى  وەک  کورد 
هەروەها سەرچاوەیەکى  نەناسرابوو..  دانا  و  زانا 
خۆى  کە  نەبوو  زانستیشی  و  مەعریفی  ئەوتۆى 
پێ بنوێنێت وەک میللەتانى عەرەب، فارس و ڕۆم 

و ... هتد.
بەم  بوو  شەرەفمه ند  کە  ئەوەى  پاش  بەاڵم 
ئایینە پاکە مرۆڤدۆستە، کوردستان و پێگەکەيی و 
زانایانى بە دنیاى ئیسالمدا ناسران و ئەستێرەکانى 
لەوانە  درەوشانەوە...  زانستدا  ئاسمانى  لە 
ئامەدییەکان،  دێنەوەرییەکان،  شارەزوورییەکان، 
جزیرییەکان،  دیاربەکرییەکان،  ڕەحاییەکان، 
ماوەرانەکان،  حەیدەرییەکان،  ئەیوبییەکان، 
مەردۆخییەکان،  زەهاوییەکان،  قەرەداخییەکان، 
بەرزنجییەکان،  ئەربیلییەکان،  بابانییەکان، 
حەڕانییەکان،  حەسنکەفییەکان،  ئەردەاڵنییەکان، 
نەقشبەندییەکان و شنۆییەکان و ... دەیان بنەماڵە 
جوگرافیاى  تەواوى  لە  دیکە  زانستى  ناوچەى  و 
سەرچاوە  تا  کە  بەشێوازێک  کوردستاندا 
مێژووییەکان نەگەڕێین و نەخوێنيیەوە وەک : )سیر 
والنهایة( )البدایة  و  زەهەبی  ئیمامى  النبالء(  أعالم 
البلدان( حەمەوى..  )تاریخ  ئیبنوکەسیر،  ئیمامى  ى 
ناگەینە ئەو حەقیقەتە کە زانایانى کورد چ ڕۆڵێکیان 

هەبووه لە مێژووى ئیسالمدا بەتایبەت...
سەرەتاکانى کاریگەریی زمانى عەرەبی لەسەر 
زمانى کوردى: دەگەڕێتەوە بۆ چەرخى ڕزگارکارى 
بۆ  کورد  میللەتى  لەئامێزگرتنى  بەهۆى  ئیسالمى 

هەردوو  لەژێردەستى  ڕزگارکارێک  وەک  ئیسالم 
ئیمپراتۆريیەتى ساسانى و بێزەنتى..

بە  بوو  کوردستاندا  لە  ئایین  زمانى  بەڵێ 
جگە  کورد،  میللەتى  عیبادەتى  و  تاعەت  زمانى 
لەو دەستەواژانەى کە لە ئیسالمدا پێویستە لەبەر 
چ  عەینى  فەرزى  بەشی  لە  چ  بگوترێت  و  بکرێت 
دەستەواژە  کۆمەڵێک  کیفایی،  فەرزى  بەشی  لە 
ئامۆشۆکردنى  بەهۆى  تریش  زۆرى  وشەى  و 
مسوڵمانى کورد بۆ بەجێهێنانى ئەرکى حەجکردن 
و زیارەتى هەردوو حەرەمى پیرۆز بەکاردەهێنراو 

خەڵکى ئاسایی کورد ڕۆژانە بەکاریان دەهێنا..
کورد  تاکێکى  هەموو  پێویستە  نموونە  بە 
بەو شێواز و مەرج  بکات  نوێژ  پێنج جار  ڕۆژانە 
شەرعییەکاندا  سەرچاوەى  لە  کە  ئەرکانانەى  و 
واجباتانەیش  و  ڕوکن  ئەو  تێکڕاى  بە  هاتووە)3(، 
هەر لە)الله اكبر( جونە ناو نوێژەوە تا خوێندنەوەى 
سورەتى )الفاتحة( لە هەموو ڕکاتێکدا تا خوێندنى 
تەحیات لە )التشهد(دا، هەمووى بە زمانى عەره بیيە، 
میللەتانى  تێکڕاى  ئیسالمى  ئایینى  زمانى  چونکە 
هەروەها  عەرەبی.  زمانى  لە  بریتيیە  ئیسالم 
پاڕانەوەکان  عیبادەتەکان،  نێو  نزاکانى  لە  زۆرێک 
و الاڵنەوەکان وەرگیراوە لە سوننەتى حەزرەتەوە 

)د.خ( ئەوانیش بە زمانى عەرەبین.
هەروەها زمانى مەزهەبی فیقهیش کە مەزهەب 
و پەیڕەوى ئیمامى شافیعییە لە تەواوى کوردستانى 
گەورەدا زۆرێک لە سەرچاوەکانى کە دەخوێندرێت 
)األم(   : لەوانە  تائێستاش  و  عەرەبیيە  زمانى  بە 
للغزالی،  الوسیط  للمزنی،  المختصر  للشافعی، 
النهایة للرملی،  للنووی،  المنهاج  للماوردی،  الحاوی 
التحفە البن حجر، فتح القریب ألبی شجاع... و هتد. 
لە  فیقهییەکان بەهۆى خوێندنیان  هەروەها زاراوە 
و  فەقێ  زارى  لەسەر  بەرباڵوبوون  حوجرەکاندا 
مەالکانیش بە کۆمەڵگا و چین و توێژەکاندا زیاتر 

بەکاردەهات.
باڵوبوونەوەى  ترى  هۆکارێکى  هەروەك 
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وشەکانى  و  دەستەواژە  یاخود  عەرەبی،  زمانى 
وتارەکانى  لە  بریتیيە  کوردییدا،  زمانى  لەنێو 
ڕۆژانى هەینى و جەژن و نوێژەبارانە و مانگ و 
تا  واتە  دواییانەش  ئەم  تا  کە  و...هتد،  ڕۆژگیران 
ناوەڕاستى سەدەى بیستەمیش هەموو وتارەکانى 
گوتراوە،  عەرەبی  زمانى  بە  هەر  هەینى  ڕۆژانى 
محه مه د  شێخ  فەرمانى  لەسەر  یەکەمجار  بۆ 
عەالئەدینى بیارە گوتارى هەینى کراوە بە کوردى 
 /11  /3  = )26/رجب/1353کۆچى  بەرواری  لە  و 
1934( بە فەرمانى ئەو کە ناردوویەتى بۆ مامۆستا 
شێخى  تیاییدا  کە  مودەڕیس  عەبدولکەریمى  مەال 
بە  نامەیە،  ئەم  بەگەیشتنى  ده ڵێت:  عەالئەددین 
زمانى کوردى ئامۆژگاری گوتارى هەینى پێشکەش 

بکەن)4(.
بێگومان لەگەڵ بە کوردى کردنى وتارى هەینیدا 
بە  لە هەردوو گوتارى عەرەبیدا هەر  ئەرکانەکان 
پێشتر  عەرەبی ماونەتەوە، واتە هەردوو وتارەکە 
بە زمانى کوردى ڕاڤە بکرێن پاشان وتارەکان بە 
عەرەبی بگوترێنەوە.. بەوشێوەیە مایەوە تا سااڵنى 
کوردییەکە  گوتارە  بەگشتی  ئەوەبوو  حەفتاکان، 
بەپێی  عەرەبییەکان  وتارە  هەردوو  نێوان  کەوتە 
لەوانە  شافیعى  ئیمامى  مەزهەبی  زانایانى  فەتواى 

شێخى )اعانە الطالبين()5(.
هەروەک  عەرەبییەکان  وتارە  ئاشکرایە 
کوردستاندا  لە  تائێستایش  بەکورتى  بەاڵم  خۆى، 
دەخوێنرێتەوە کە بووەتە هۆى ئاشنابوونى میللەتى 

کورد بە زمانى عەرەبی...
هەردوو  تێکەڵى  لە  بریتییە  تریش  هۆکارێکى   
میللەتى عەرەب و کورد بەهۆى ژن و ژنخوازییەوە 
و دراوسێیەتى هەردوو میللەتیش هۆکارێکى ترە، 
بە  نێوانیاندا  لە  بازرگانى  و  کەسابەت  پاشان 
بەکارهێنانى  بۆ  دەکرێت  هەژمار  تر  هۆکارێکى 

هەردوو میللەتەکە بۆ دەسته واژەى یەکتر.. 
داگیرکردنى  لە  بریتییە  مەزن  ترى  هۆکارێکى 
سەپاندنى  و  سیاسيی  ڕووى  لە  کوردستان 

عەرەبکردنى  بە  ستەمکارى  نەگریسی  پرۆسەى 
کورد و پاکتاوى نەژادى لەالیەن حکومەتە فاشستە 

یەک لە دواى یەکەکانى عێراقه وه  لەم ڕووانەوە: 
1ـ زۆرەملێی سەربازى، کە تەنها زمانیش تیایدا 

عەرەبی بوو. 
2ـ خوێندنى عەرەبی بە زۆر لە پرۆگرامەکانى 

خوێندندا.
عێراق  فەرمى  زمانى  تەنها  عەرەبی  زمانى  3ـ 

بووە لە ڕووە پراکتیکییەکەیەوە.
زمانى  بە  کوردستاندا  لە  تابلۆکان  هەموو  4ـ 

عەرەبی بوو تا ڕاپەڕینى ساڵى 1991.
کوردستان  ناوچەکانى  بااڵکانى  بەرپرسە  5ـ 

عەرەب بوون.
تەعریب  پرۆسەى  لەمانەیش،  جگە  و  ئەمانە 
و  سەلبی  زۆر  کاریگەرییەکى  کورستاندا  لە 
نەرێنى هەبوو لە بە عەرەبکردنى خاک و خەڵکى 
کوردستاندا. شایانى باسە فێربوونى زمانى عەربی 
ئەگەر بە خواهیش بێت کارێکى زۆر باشە بەتایبەت 

کە زمانى ئایینى میللەتى کوردى مسوڵمانە.
لەسەر  عەرەبی  زمانى  هۆكارانە  ئەم  لەبەر 
میللەتى کورد زۆر کاریگەر بووە، بەشێوازێک کە 
تا ئێستاش کۆمەڵیکى زۆر لە وشە و دەستەواژە 
لەالیەن تاك و چین و توێژە جیاجیاکانى میللەتى 
کوردەوە بەکاردەهێنرێت، ئەگەرچی لەم چەرخەدا 
کە چەرخى تەکنەلۆجیایە زۆرێک لەو دەستەواژانە 
لەوانە:  جیاجیا،  بەهۆکارى  بەکارناهێنرێت 
زمانەوانى  شۆڕشی  تەکنەلۆژیایی،  شۆڕشی 
وەک  تر  بێگانەى  وشەى  بەکارهێنانى  کوردى، 
کاریگەریی  عەرەبی..  وشەى  لەبرى  ئینگلیزى 
میدیاکان.. کاریگەریی کۆچ بۆ هەندەران بەهۆکارى 
وەک  کوردى  ناسیۆنالیستى  دەرکەوتنى  جیاجیا، 
بەاڵم  عەرەب،  نەتەوەپەرستانی  بۆ  پەرچەکردار 
بەو  عەرەبى  زمانی  كاریگەری  ئەوەشدا  لەگەڵ 

هۆكارانەی باسمانكرد هەر بەردەوامە..
کە  عەرەبییانەى  دەستەواژە  ئەو  نموونەى  لە 
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ئێستاش کەم و زۆر بەکاردەهێنرێت:

1ـ )قەسەم به الله، به: ال اله اال الله( له )قسما بالله 
بال اله اال الله(ى عەرەبییە. 2ـ )سواڵ و سه ده قه ( كه 
له )السؤال والصدقة(ی عەرەبییەوە وەرگیراوە. 3ـ  
)رەحەتەلحوقم( كه له )راحة الحلقوم( ی عەرەبییەوە 
لە  )ال حیا فی دین( کە وەرگیراوە  4ـ  وەرگیراوە. 
الدینیة(. 5ـ )ژەقنەموت(  الحقائق  بیان  )ال حیاء فی 
کە  الموت(  )ذائقة  یان  الموت(  )ذق  لە  وەگیراوە 
ئاماژەیە بۆ ئایەتى پیرۆزى )کل نفس ذائقة الموت(
)6(. 7ـ )كونلە یەکون(يان )كوفلةكون( وەرگیراوە لە 
ئایەى پیرۆزى )إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون()7(. 8ـ )سەواولخیر( کە خەڵکى ئەوبەرى 
الخیر( )صباح  مەبەستیشیان  بەکاريدێنن  سیروان 
)الروم  ئەصڵدا  لە  )ڕۆمەڵخەزان(  9ـ  عەرەبییە.  ى 
شەڕەنگێزەکان.  ڕۆمە  واتە:  هاتووە،  الغزاة(ەوە 
عەرەبییەوە  لە)السالمة(ى  بیت(  )سەالمەت  10ـ 
هاتووە . 11ـ )دەرس و دەور( لە )الدرس والدور(
ى عەرەبییەوە هاتووە. 12ـ )ماڵخراپ ( لە )خراب 
قیامەت(  )قەبرو  13ـ  هاتووە.  المال(ی عەره بییەوە 
لە )القبر والقیامة(ی عەرەبییەوە هاتووە. 14ـ )فاڵن 
بێ حەیسێته ( لە ) فالن بال حیثية(ی عەرەبییەوە 
هاتووە)8(. واتە لە هیچ روویەكەوە چاك نییە . 15ـ 
)مسقاڵه زڕە( = )مثقال ذرة( كه له قورئاندا هاتووه 
. 16ـ ماشەڵال = )ماشاء الله(. 17ـ بیسمیال = )بسم 
الله(. 18ـ شەیتانی لەعین )الشیطان اللعین(. 19ـ بیال 
مەعنا و بیال تەشبیهـ = بال معنی و بال تشبيه. 20ـ 

قەسدو نییەت = القصد والنية.
  هەندێک دەستەواژەش هەیە تێکهەڵکێشکراوە 

لەگەڵ زمانى عەرەبیدا وەک... هتد.
1ـ )قەبرسان( = )مەغریبسان( واتە )گۆڕستان( 
2ـ  )مغرب( عەرەبین.  و  )قبر(  کە هەردوو وشەى 
بەو  عەرەبیدا  لە  بەخوڕ،  بارانى  واتە  )ڕەهێڵەیە( 
3ـ  دەڕژێت.  منداڵبووندا  لەگەڵ  کە  دەڵێن  ئاوە 
شەڕى  لە  )شەڕ(  یەکەمیان  وشەى  بەرد(  )شەڕە 
عەرەبییەوە وەرگیراوە. 4ـ )برق و باق( لە بەرقی 

زمانى عەرەبییەوە هاتووە. 5ـ )خەجاڵەتى( لە )خجل(
ى عەرەبییەوە هاتووە واتە شەرمەزارى ..هتد. 6ـ 
لە وشەى )خدمة(ى عەرەبییەوە  )لەخزمەتدام( کە 
هاتووە. 7ـ )بە ساقەتبم( له )الصدقة( ى عەرەبییەوە 
هاتووە. 8ـ )عەرزت دەكەم( كه بەشی یەكەمی له 
)سەرفیتره(  9ـ  وەرگیراوە.  عەرەبییەوە  )عرض(ی 
الفطر(ى عەرەبییەوە  )زكاة  له  بەشی دووەمی  كه 
وەرگیراوە. 10ـ )دەسەنقەست(،  كه له )عن قصد(ی 
عەرەبییەوە وەرگیراوە. 11ـ )ئازای ئەننام( كه بەشی 
یەكەمی له )أعضاء(ی عەرەبییەوە وەرگیراوە. 12ـ 
)گەرمە تەریقەت( كە بەشی دووەمیان لە )الطريقة(
كە  حەیبەتدا(  )لە  13ـ  وەرگیراوە.  عەرەبییەوە  ی 
بەشی یەكەمی لە )الهيبة( عەرەبییەوە وەرگیراوە. 
14ـ )حیكایەت خوان( كە بەشی یەكەمی لە)الحكاية(
كە  ئاو(  )بيرى  15ـ  وەرگیراوە.  عەرەبییەوە  ى 
لە)البئر(ى عەرەبییەوە وەرگیراوە.  یەكەمی  بەشی 
16ـ )گیانەاڵ( لە گیان یاالله وە هاتووە، واتە خوایە 
)ئەرزو  بكات. 17ـ  تەسلیم  گیانی  ئاسانی  بە  گیان 
وەرگیراوە.  )األرض(ەوە  لە  یەكەمیان  بەشی  ئاو( 
)القرض( لە  یەكەمیان  بەشی  )قەرزكوێر(  18ـ 
بەشی  عەریزەنووس  19ـ  هاتووە.  عەرەبییەوە  ی 
یەكەمیان لە )العریضة(ی عەره بییەوە هاتووە. 20ـ 
)حیساب(ەكەت. 21ـ )فكر(كردنەوە. 22ـ )خەبەر(دار 
. 23ـ خەرمان )بەرەكەت(. 24ـ )ویرد(ی زمان. 25ـ 
)دۆعا(كردن. 26ـ بە )غیرەت(.  27ـ نا )رەحەت(. 29ـ  
)تەبیعەت(ی باش 30ـ )هەوا(ی پاك. 31ـ )عەجایب( 
نییە. 32ـ ئەستورو )قایم(.  33ـ عەمرەكەم= عمري 
. 34ـ بێ تاقەت = بال طاقة،  36ـ حەیاتم = )حياتي(. 
37ـ بێ تام= بالطعم . 38ـ پڕمانا = المعنى التام. 
39ـ زۆر وتن )كەالم( خۆشە واته: زۆر وتن تەنها 
بۆ قورئان خۆشە كە كەالمی خودایە. 40ـ عەقڵ و 

فام = العقل والفهم.
دەیان وشەى كوردى تريش هەیە کە بنەڕەتیان 

عەرەبییە لەوانە:
فیتنەباز...)الفتنة(  2ـ  دەفعەیەک...)دفعة(  1ـ 
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5ـ  سەبرگرتن..)الصبر(  4ـ  بوغزن...)البغض(  3ـ 
قوربانى.. كە له )كتابی(ی عیرەبییەوە هاتووە.. 6ـ 
حەجکردن..)الحج( 7ـ بەلەزەت..)اللذة( 8ـ ئەحواڵت..
وەزارەت.. 10ـ  رۆحەكەم..)الروح(  9ـ  )األحوال( 
)الوزارة( 11ـ حكومەت..)الحكومة( 12ـ مانا )المعنى(. 
13ـ )دنیا(.)الدنيا(.14ـ )شەربەت( )الشربة(. 15ـ كامڵ 

بوون )الكمال(.   هتد.
تائی عەرەبی كە  ئەلف و  هەروەها كاریگەری 
دانراوە بۆ)جمع مؤنت سالم( لەسەر زمانی ئاخاوتنی 
كوردان هەبووە ، بە نمونە زۆر وشە هەیە كورد لە 
بری ئەلف و نون بە ئەلف و تێ  كۆیان دەكاتەوە 
لە وانە: 1ـ سەوزەوات. 2ـ میوەجات . 3ـ بەهارات. 

4ـ ترشیات. 5ـ چەرەسات ..هتد..

چوارتێبینىگرنگ:
لە عەرەبی  لە وشەکان  یەکەم: زۆرێک  تێبینى 
بنەڕەتدا  لە  دەهێنین  بەکارى  ئێستا  و  ئەوسا 
وشەکان  واتە  فارسین،  یان  کوردين  وشانە  ئەو 
عەجەمین نەک عەرەبی، بەاڵم پاش ئەوەى کە لە 
قورئانى پیرۆزدا بەکارهاتووە شێوازێکى عەرەبیان 
وەرگرتووە وەک زۆرێک لە ناوى پێغەمبەران )د.خ( 
)ابراهیم، اسحاق، اسماعیل(، تەنانەت لە سەحیحى 
کوڕى  )اسماعیلى  حەزرەتى  کە  هاتووە  بوخاریدا 
فێرى  بەڵکو  نەبووە،  عەرەب  ابراهیم  حەزرەتى 
جورهومى  خێڵى  لە  بووە)9(،  عەرەبی  زمانى 

عەرەبییەوە وەختێک لەسەر کانیاوى زەمزەم الیاندا 
و بوونە دراوسێى حەزرەتى هاجەر و حەزرەتى 
ئيسماعیل، پاشان ژنیاندا بە حەزرەتى )ئيسماعیل( 
لە پاش ئەو نەوەکانى حەزرەتى ئيسماعیل بوونەتە 
عەرەب، بۆیە پێیان دەگوترێت )العرب المستعربة(، 
دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەیش  العاربة(.  )العرب  نەک 
هەرکەسێک بۆماوەیەک زۆر مایەوە لەناو قەومێکدا 
هەروەک  وەردەگرێت،  ئەوان  عاداتى  و  زمان 
ئەگەرچی  نێو کوردستان کورد  بنەماڵەى ساداتى 
پێغه مبه رن  نەوەى  لە  و  عەرەبن  بنەڕەتدا  لە 
زمانەوە  ڕووى  لە  بنەڕەتە  و  ئەصڵ  ئەوە  )د.خ(، 
هەبایە  کاریگەریی  ئەگەر  چونکە  نییە،  کاریگەری 
ئەوا پێغەمبەریش )د.خ( لە بنەڕەتدا دەچێتەوە سەر 
حەزرەتى )ئيسماعیل(، ئەویش وەک لە فەرموودەى 
نەبوو  عەرەب  العربية(  )فتعلم  هاتووە:  سەحیحدا 
بووبێت،  کورد  کە  ئەوەیە  بۆ  ئاماژەکان  زیاتر  و 
چونکە باوکى کە حەزرەتى ئیبراهیمە لە باکوورى 
عێراقەوە واتە کوردستان تەشریفى بەرەو باشوور 
هیجرەتى  جێگایانە  ئەو  و  میسر  و  جەزیرە  و 

کردووە. 
تائێستاش  هەیە  کوردیش  وشەى  هەندێ 
عەرەب بەکاريدێنن و نایشزانن کە کوردییە، وەک 
وشەی خۆش لە دەستەواژەی )خۆش کەالم( واتە 
قسەیەکى خۆش و چاک، ئێ وا زانراوە کە خۆش 

عەرەبی نییە.

سەرەتاکاىن کاریگەریی زماىن عەرەبی لەسەر زماىن 

کوردى: دەگەڕێتەوە بۆ چەرخى ڕزگارکارى ئیسلمى 

بەهۆى لەئامێزگرتنى میللەىت کورد بۆ ئیسلم

;
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لە  وشەش  هەندی  ڕەنگە  دووەم:  تێبینى 
لە  بەکاربێت  کوردیدا  و  عەرەبی  زمانى  هەردوو 
جۆرى )توافق اللغات( بێت، واتە وا ڕێککەوتووە کە 
هەردوو ڕەگەزى نەتەوایەتى بەکاريبهێنن، ئەمەیش 
لە  تەنانەت  زۆرە،  نمونەیش  و  بەهێزە  ڕایەکى 
نموونە  بە  جوگرافیا،  بەپێی  دوورەکانیشدا  زمانە 
من ساڵى 2016 گەشتێکم کرد بۆ واڵتى تەنزانیا لە 
باشوورى ڕۆژهەاڵتى ئەفریقا لەسەر ئۆقیانووسی 
ئێمە  وەک  کە  بووم  گوێبیست  و  بینیم  هیندى، 
دەڵێن  گەورە  براى  و  گەورە  کەسی  بە  ئەوانیش 
)توافق  بابی  لە  )کاک(، زۆرم ال سەیر بوو، بەاڵم 
اللغات( سەرسوڕمانم نەما، بۆیە بە دوورى نازانم 
کە وشەى )ضنک( لە ئایەتى پیرۆزى )ومن أعرض 
عن ذکری فإن له معیشة ضنکا()10( وەرگیرا بێت 
بەپێچەوانەوە،  یان  کوردى  )تەنگ(ى  وشەى  لە 
هەروەها  نزیکن،  زۆر  یەکتر  لە  واتاکانیان  چونکە 
لە  نزیکن  )السکر(  شەکر  )الشای(  )چا(  وشەکانى 

یەکەوە.
تێبینى سێیەم: هیچ شەرمى تیادا نییە کە کورد 
یان فارس یان تورک یان ئەندەنوسی یان پاکستانى 
یان ئەفغانى یان بەربەريى و ئەندەلوس یان هەر 
نەتەوه یەکى ترى مسوڵمانى غەیرە عەرەب گرنگ 
نییە و شەرم نییە ئەگەر زمانى عەرەبی یان وشەى 
عەرەبی  زمانى  چونکە  بەکاربهێنێت،  عەرەبی 
پێویستە  و  پیرۆزە  فەرموودەى  و  قورئان  زمانى 
وەک  بزانن  زمانە  ئەو  ئیسالم  بانگخوازەکانى 
لە زانستە  تێگەیشتن  بەمەبەستى  کیفایەت  فەرزى 
ئیسالمیيەکان، نابێت ئەو کارە هەستیارى دروست 
بکات الى کورد هەروەک چۆن دروستى نەکردووە 

الى فارسەکان یان تورکەکان..
  زۆر بەداخەوە ئێستا لەبەر پاڵفتەکردنى زمانى 
بەرەوپێشبردنى  و  بێگانەکان  وشە  لە  کوردى 
پرۆسەى بە پەتيکردنى ئەو زمانە خەڵکێکى بەناو 
ئەکادیمى هەڵدەستن بە گۆڕینى وشە عەرەبیەکە بە 

وشەیەکى ترى بێگانەتر، وەک التینی یان ئینگلیزى 
یان ئەڵمانى تەنانەت تورکى و فارسی،... هتد، تەنها 
کێشەیان لەتەک وشە عەرەبیەکاندا هەیە کە وەک 
پەرچەکردارى شااڵوى ستەمکارى بە عەرەبکردنى 
ناوچە کوردستانییەکان ئەم کارە زۆر مەترسیدارە 
زمانى  بە  خزمەتە  ئەمە  کە  پێشیانوایە  و  دەکەن 

کوردى!
بوون،  کوردى  بە  نییە  خزمەت  ئەمە  بێگومان 
وشەیەکى  بە  بێگانەیە  وشەیەکى  گۆڕینى  چونکە 
بێگانە و نامۆى تر، کە نامۆترە بە بەراورد لە تەک 
عەرەبیەکەدا، لەکاتێکدا ئەم کارە نە فارسەکان نە 
بە  دەکەن  شانازیش  و  نەیانکردووە  تورکەکان 
کە  ئایینەکەیان  زمانى  بەکارهێنانى  و  ئایینەکەیان 
الوازى  خاڵى  ئەمەش  ئیسالمە،  پیرۆزى  ئایینى 

ئێمەیە.
کوردەکە وا دەزانین هەرکات وشەى عەرەبی 
بەکارنەهێنا ئیتر دەبینە دەوڵەت؟! گومانیشم لەوەدا 
و  تێروتەسەلە  زمانێکى  کوردى  زمانى  کە  نییە 
پێویستى بە وشەى بێگانە نییە، بەاڵم ماندووبوونێکى 
لە  بەرانبەر  وشەى  بۆ  گەڕان  بۆ  پێویستە 
کوردى  زمانى  چونکە  کوردیدا،  ترى  زاراوەکانى 
کرمانجى  هەورامى،  وەک  زاراوەکانى  تەواوى 

ژوورو، کرمانجى خواروو و لوڕ پێکدەهێنێت.
یان  لەمال  وشەكان  بەكارهێنانی  كەواتە 
و  زمان  بۆمانەوەی  نییە  مەترسیەكی  هیچ  ئەوال 

نەتەوەكانیان. 
تێبینى چوارەم: ئەگەر ئەو بیردۆزە ڕاست بێت 
لەسەر  بێگانە  و  کورد  توێژەرانى  لە  زۆرێک  کە 
زمانە  گرووپی  لە  کوردى  زمانى  کە  ڕادەوەستن 
)هیندۆ ئەوروپیەکانە( و بەڵگەى زمانەوانى زۆریش 
ڕەچەڵەکى  بەتایبەت  بیردۆزە  ئەم  لەسەر  هەیە 
زۆرێک لە وشەکانى کورديى و ئەوروپی بەگشتى 
و ئینگلیزى بەتایبەت یەک سەرچاوەیان هەیە وەک 
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کاروان،  سێ،  دوو،  پیادە،  ماگ،  )برا،  وشەکانى 
ئەوە  بیردۆزە  ئەم  ئەستێرە،...هتد(،  تۆردو،  فرە، 
دەسەلمێنێت کە زمانى کوردى زۆر کاریگەر بووە 
بە زمانى عەرەبییەوە و زۆر دوورکەوتووەتەوە لە 
ئاخاوتنە کۆنەکە بەتایبەت لە باشوورى کوردستان.
بە نموونە لە زمانى ئینگلیزیدا ناو دێت پاشان 
 Big( )موصوف(،  پاشان  )صیفەت(  هاوەڵناو 
لە  الکبیر(  )الرجل  دەڵێت  عەرەبیدا  لە   )man
کوردیشدا دەڵێت )پیاوى گەورە(، هەروەها دەڵێت: 
کوردیدا  و  عەرەبی  لە  بەاڵم   ،)City center(
بەپێچەوانەوە، دەڵێت )مرکز المدینة( و )ناو شار ـ 

ناوجەرگەى شار(. 
لەکاتیکدا لە کوردى کۆندا وەک ئینگلیزى بوو، 
 ،)Big man( وەک )گوتراوە بە نموونە )گەورە پیاو
هەروەها ئەوسا دەگوترا: )ڕەشەواڵخ( بەاڵم ئێستا 
وشەکانى  هەروەها  ڕەش(،  )واڵخى  دەگوترێت 
وەک: )براژن ـ ژنى برا ـ ژن برا(، )مامۆژن = ژنى 
مام(، )ڕەشەمى = مێی ڕەش(، )بااڵپۆش = پۆشینی 
پڕ بە بااڵ (، )گورگەخەو = خوی گورگ( )نمەباران 
خەوی   = )كەروێشكەخەو  نمە(،  بە  بارانی   =
شەیتان(،  بازاڕی   = بازاڕ  )شەیتان  كەروێشك(، 
)گێلە پیاو= پیاوی گێل(، )باش وەستا = وەستانى 
باش(، )جوانەمەرگ= مەرگى بە جوانى(، )ڕەشەبا 
= با ڕەش(، )ئاغا ژن = ژنى ئاغا(، خاسەڕەنگ = 
ڕەنگى خاس(، )نەونەمام = نەمامى نوێ(، کەرپیاو 
= پیاوى کەر(، )ناسکە هەرمێ = هەرمێی ناسک(، 
)سورکێو = کێوى سوور(، )سەگ وەڕ = وەڕینى 
 = )نەورۆز  شەو(،  چەرى   = )شەوچەرە  سەگ(، 

ڕۆژى نوێ( )كۆرپاشا = پاشا كۆره(.... هتد.
هەمان  بە  کۆندا  کوردى  لە  وشانە  ئەم  بەاڵم 
نوێدا  کوردى  لە  هاتووە،  ئینگلیزییەکە  شێوازى 
لێهاتووە واتە سیفەت  وەک داڕشتنەوەى عەرەبی 
موزافوئیلەیهى،  پاشان  موزاف  مەوسوف،  پاشان 

تەنانەت لە ڕاناو و جێ ناوى خاوەندارێتى(دا وەک 
عەرەبی داڕشتنەوەى بۆ دەکرێت نەک وەک زمانى 
 Your( ئینگلیزى بە نموونە لە ئینگلیزیدا دەگوترێت
)باوکت(  دەگوترێت  کوردیدا  لە  بەاڵم   )father
دەگوترێت  بەهەمانشێوە  عەرەبیشدا  لە  هەروەک 
)والدک(، بەاڵم لە هێماکانى ئاماژەکردندا کوردى و 
عەرەبی و ئینگلیزى و تەنانەت فارسی و تورکیش 
ـــ هذا  بەم شێوەیە )That Hous(ـــ ئەو خانووە 

...)oev البیت ـــ ان خانە ـ
کاریگەریی  کە  دەرکەوت  بۆمان  بەم جۆرە  ئا 
دراوسێیەتى و بەکارهێنان و سەپاندنى زمانەکان 
مێژووى  لە  ئەگەر  دەبێت،  دروست  یەکتر  لەسەر 
کۆندا زمانى کوردى زمانێکى هیندۆئەروپی بووبێت، 
بەاڵم لە مێژووى نزیکدا و بەهۆى ئەو هۆکارانەى 
و  داڕشتنەوە  لە  کوردى  زمانى  باسمانکردن 
زمانى  لە  دەسته واژەکانیدا  وشەو  ڕیکخستنەوەى 

عەرەبییەوە زیاتر نزیکە و کاریگەرترە.
بڵێێن: کە ئەم زمانانە هەموويان     ماوەتەوە 
خودا فێرى بەندەکانى خۆى کردوون، هیچ زمانێک 
یان قەوم و عەشيرەت و خێڵێک لەوی دیکە گەورەتر 
و  تەقوا  بە  مەگەر  نییە  هەڵبژێرراوتر  و  و چاکتر 
خوداناسی وەک قورئان دەفەرموێت : )إن أکرمکم 
أتقاکم()11(. هەروەها قورئان دەفەرموێت:  عندالله 
)ال یسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خیرا منهم(

.)12(
بەتێکڕاو  جیهان  میللەتانى  گرنگە  هەروەها 
ئیسالمى بەتایبەت لە هەموو بوارێکدا هەماهەنگى 
زمانەوانیشدا،  بوارى  لە  تەنانەت  بن  یەکتر 
زمانەوانییان  کاریگەریی  میللەتان  بەردەوامیش 
لەسەر یەکتر دەبێت بە حوکمى خوێندن و بازرگانی 

و خزمایەتی..
لە روانگەی )رەخنە لە خود( دیاردەیەكی زۆر 
ئەویش  باشووردا  كوردانی  لەنێو  هەیە  ناشیرین 
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بێت  هۆكارێك  بەهەر  وەرگیراون  عەرەبییەوە  لە  كە  ناوانەی  ئەو  كە  ئەوەیە 
كە  بە شێوازێك  ناشیرین كردووە  ناوەكانیان  نوێدا  و  لە كۆن  نەفام  خەڵكێكی 
وەختە بنەڕەتی هەندێكیان نەناسرێتەوە و وەك تانەو تەشەری لێ هاتووە ، لە 
نمونەی ناوەكانیش: )خوله، حەمە، خلە، بلە، عەلە، عەزە، مالە، تالە، قالە، سالە، 
فەتە، مەجە، ئەحە، ته حه ..هتد(  كە پێویستە ئەو دیاردەیە بنەبڕ بكرێك، چونكە 
هەم پێچەوانەی دەقی قورئانە كە دەفەرموێت: }ياء الذين آمنوا ال يسخر قوم من 
قوم ... وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بأس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن 
لم يتب فأوئك هم الظالمون{ )13(، هەم پێچەوانەی بنەمای ڕێزگرتنە لە بەرانبەر...

سهرچاوهوپهراوێزهكان
   بنواڕە: إعالن إستقالل کوردستان وحقوق االمة الکردیة فی نظر الشریعة 
اإلسالمیة، د. حسن خالد موفتى،چاپی یەکەم، چاپخانەى ئاراس، هەولێر، 2011ز. 

ل8 بە دواوە.
عفیفی.ج1،  عبدالرزاق  بتحقیق:  لآلمدی  األحکام  فی أصو  اإلحکام  بنواڕە:    2

ص100، 
3  بروانە: تحفة المحتاج البن حجر، 415/1، ومغنی المحتاج للشربینی، 1/ 340. 
4  االنوار اللماعة فی أشراط الساعة، األستاذ المال عبدالکریم المدرس، تحقیق: 
الشیخ مظهر نورالدین المفتی، مراجعة وتقویم: د. حسن خالد مصطفى المفتی، ط1، 

سلێمانى، 2016. ل70.
وتحفة  ج2، ص83،  الدمیاطی،  العالمە  بن  بکر  أبی  للسید  الطالبین  إعانة    5

المحتاج البن حجر، 2/ 450. 
6  سورة آل عمران 185.

7  صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، 4/ 173 ـ 174 برقم )3364( من حدیث 
ابن عباس رضی الله عنهما. 

8  وه ك هاتووه: }فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره { )سورة الزلزلە: 7(.
9  هەمان سەرچاوەى پێشوو. 
10  سورەتى طه ئایەتى 24. 

11  سورەتى )الحجرات( ئایەتى 13. 
12  سورەتى الحجرات، ئایەتى 11. 
13  سورەتى الحجرات، ئایەتى 11. 
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زمانی كوردی

لە ئاستانەی خوێندنگە 

ئاینيیەكانی كوردستاندا

د.ئاراس محه مه د صاڵح 

مامۆستا لە زانکۆى سلێمانى، خاوه نى زیاتر 

توێژینەوەى   
لە دە کتێبى چاپکراو و ژمارەیەک

اڵوکراوەیە.
زانستى ب
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ئیسالم  ئاینی  باڵوبوونەوەی  و  هاتن  لەگەڵ 
وەک  خوێندەواری  و  خوێندن  كوردستاندا،  لە 
لە  كردووە،  گەشەی  نوێ  ئاینى  پێویستیيەکى 
هەموو شار و شارۆچکە و گوندێکى کوردستاندا 
ئامێزى  لە  کراوەتەوە،  خوێندنگە  و  مزگەوت 
بوارە  لە  گەورە  زانای  سەدان  خوێندنگانەدا  ئەو 
هەروەها  دەركەوتوون،  جیاوازەكاندا  زانستیيە 
لە هەموو كوردستاندا  دەیان خوێندنگەی زانستی 
ئەمەش  باڵوبووەتەوە،  جیهاندا  بە  ناوبانگیان 
بەهۆی گرنگیدانی ئیسالمەوە بووە بە خوێندن و 
بیرڕۆشنى  لێهاتووى  و  زیرەکيى  و  خوێندەواريی 

کوردەوە بووە لە زانستە جیاوازەکاندا.
هاوكارێکى  كوردیش  میللەتی  لەهەمانكاتدا 
مزگەوتیان  بووە،  خوێندن  پرۆسەى  باشى 
فەقێیان  و  مامۆستا  هاوکارى  و  دروستکردووە 
سەرۆک  و  کوێخا  و  میر  لەهەمانکاتدا  کردووە، 
خویندن  ناوەندەکانى  هاوکارى  کوردیش  خێڵى 
گوندەکانیان  و  شار  مامۆستاى  و  مزگەوت  و 
و  ئاینيى  ئەرکێکى  وەک  کارەشیان  ئەو  کردووە، 
پاداشتى ڕۆژى دوایی و لەهەمانکاتدا بۆ ناوبانگى 

خۆیان و گوند و عەشیرەتەکەیان ئەنجامداوە)1(.
لە  خوێندن  پرۆسەى  گەشەکردنى  لەگەڵ 
ئاینى  پێویستیيەکى  وەک  و  ئیسالميیەکاندا  واڵتە 
نوێ هەموو گەالنى نا عەرەب بە کوردیشەوە بۆ 
تێگەیشتن لە ئیسالم و بەجێهێنانى ئەرکەکانى ئايین 
هەبووە،  عەرەبی  زمانى  فێربوونى  بە  پێویستیان 
کوردستاندا  ئاینيیەکانى  خوێندنگە  لە  هەربۆیە 
زۆر گرنگى بە خوێندنى زمانى عەرەبی دراوە بە 
والبالغة(وە،  والصرف  )النحو  بەشەکانى  هەموو 
خوێندنى زمانى عەرەبی وەک میکانیزمێک وابووە 
فەرمودەکانى  و  پیرۆز  قورئانى  لە  تێگەیشتن  بۆ 
پێغەمبەر )د.خ(، چونکە ئایندارى بەو دوو سەرچاوە 
سەرەکيیە دەکرێت و ئەوانیش بە زمانى عەرەبین، 
بەاڵم زۆرجار خوێندنى زمانى عەرەبی الى مەالى 
زاناى  و  ئامانج  بووەتە  میکانیزمەوە  لە  کورد 

كورد ئەوەندە خەریکى قوڵبوونەوە بووە لە زمانى 
عەرەبیدا نیو ئەوەندە گرنگى بە قورئان خوێندنى 

سوننەت و بنەماکانى ئیسالم نەداوە.
بەدرێژایی پازدە سەدە خوێندنى زمانى عەرەبی 
کوردستاندا،  لە  ئیسالميیەکان  زانستە  هەموو  و 
بە هەزاران  سەدان زاناى گەورە دەرکەوتوون و 
زانستەکانى  لە  نرخیان  بە  دەستنووسی  و  کتێب 
زمانى عەرەبیدا نوسیوە، کەسانى وەک ئیبنوحاجب 
ئيبنوئادەم و مەال  بێتووشى و  و مەال عەبدوڵاڵى 
نمونەى  تر  دەیانى  و  مودەریس  عەبدولکەریمى 
ئەو زانا گەورانەى کوردن کە لە زمانى عەرەبیدا 

شاسوار و داهێنەر بوون.
و  خوێندن  بە  كورد  گرنگیدانی  لەگەڵ 
خوێندەواريی و شارەزابوونی لە زمانی عەرەبيی و 
فارسيی و هەتا ڕادەیەك توركی بەدرێژایی چواردە 
بەشێک  کوردى   زمانى  خوێندنى  بەاڵم  سەدە، 
بایەخى  جێگەى  و  خوێندن  پرۆسەى  لە  نەبووە 
کوردستان  ئاینییەکانى  خوێندنگە  و  کورد  مەالى 

نەبووە!
بۆچی  پێشەوە  دێتە  پرسیارە  ئەو  لێرەدا 
خوێندنگەی ئاینيی و مەالی كورد الی بەالی زمان و 
ئەدەبی كوردیدا نەكردۆتەوە و گرنگیيان پێنەداوە، 
لە  مزگەوت  خوێندنی  دەستپێكردنی  لەگەڵ  ئەگەر 
عەرەبيی  زمانی  لەپاڵ  كورد  مەالی  كوردستاندا 
كوردیدا  زمانی  الی  بە  الیەكیشی  فارسیدا  و 
مێژوویەكی  خاوەنی  كورد  ئێستا  بكردایەتەوە، 
نوسراو  كوردی  ئەدەبی  ساڵ  هەزار  لە  زیاتر 
دەبوو، بێگومان لەو ماوە مێژووییە درێژەدا سەدان 
شاکارى گەورە لەبارەى زمان ئەدەب و کولتوور و 
مێژووى کوردەوە دەنوسرا، لەهەمانكاتدا خاوەنی 
هەزاران شاعیر و نوسەر و سەدان الپەڕە ئەدەبی 

نوسراو دەبووين بە زمانی نەتەوەیی خۆمان)2(.
لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە پێشەوە هۆی چی بووە 
فارس  وەك  كورد  دراوسێی  گەالنی  لە  هەریەك 
و تورك لەپاڵ زمانی عەرەبیدا گرنگیان بە زمانی 
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زمانەكەی  بەالی  الی  كورد  بەاڵم  داوە،  خۆیان 
خۆیدا نەكردوەتەوە؟ لێرەدا كۆمەڵێك ڕاوبۆچوونی 
جیاواز هەیە و هەوڵدەدەین شرۆڤەی هەندێك لەو 

بۆچوونانە بكەین.
زمانی  كوردی  زمانی  پێیوایە  یەكەم  بۆچونی 
لەبەرئەوە  فارسی،  زمانی  وەك  نەبووە  نوسین 
كاتێك ئاینی ئیسالم باڵوبووەتەوە لە كوردستاندا، 
كورد بۆ فێربوونی ئاینی نوێ پێویستی بەوەبووە 
فێری زمانی عەرەبی ببێت، چونكە سەرچاوەكانی 
دواتريش  عەرەبیە،  زمانی  بە  هەمووی  ئیسالم 
لەژێر هەژموونی زمانی عەرەبیدا زۆر پێویستیان 

بە زمانی كوردی نەبووە و گرنگیان پێنەداوە)3(.
لەبەرئەوەی  وایە  ڕای  دووەم  بۆچوونی 
مەزهەبەش  ئەم  و  بووە  مەزهەب  شافیعی  كورد 
بەجێهێنانی  لە  دادەنێت  واجب  بە  عەرەبی  زمانی 
وتاری  و  نوێژ  وەك  ئاینیيەكاندا،  ئەركە  هەموو 
و  مردو  تەڵقینی  و  مناڵ  ناوی  و  هەینی  ڕۆژانی 
ژن مارەبڕين...هتد، ئەمە كاریگەری زۆری هەبووە 
نەدات  زمانی كوردی  بە  گرنگی  كە  لەسەر كورد 
و  ڕێگەپێنەدرا  شتێكی  وەك  جاريش  هەندێك  و 

سەیری كردووە)4(.
بۆچوونى سێیەم پێیوایە لەژێر هەژمونی زمانی 
فارسی و دواتر لە ڕۆژگاری دەوڵەتی عوسمانیدا 
زمانانە  بەو  كورد  توركیدا  هەژموونی  ژێر  لە 
زمانی  بە  گرنگی  و  نوسیویەتيی  و  خوێندویەتيی 

كوردی نەداوە)5(.
لێرەدا دەبێت ئەو پرسیارە بکەین بۆچى مەالى 
تورکى  و  فارسيی  مەزهەب  شافيعى  کوردى 
و  نیە  عەرەبیش  و  قورئان  زمانى  کە  خوێندووە 
زمانى  تەنها  بۆچى  ئەى  نەزانیوە؟  بەناڕەواى 
کوردى بەناڕەوا زانیوە؟ هەروەها زۆرێك لە زانا 
گەورەكانی كورد دانراویان بە زمانی فارسی هەیە 
و هەندێكیان بە توركیش)6(. هەتا لە كۆتاییەكانی 
ئەحمەدی  كاك  وەك  كەسێكی  نۆزدەدا  سەدەی 
نوسیوە  فارسی  بە  )مەكتوبات(  نامەكانی  شێخ 

بۆ  هەتا  گوندەكاندا  لە  مەالكان  بۆ  ناردویەتی  و 
خەڵكی ڕوون بكەنەوە)7(. ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە 
كە مەالی كورد فارسیزانی باش بوون و لە زمانی 

عەرەبی زیاتر بەالیانەوە ئاسانتر بووە.
فارسی  زمانى  لەبەرئەوەى  بڵێين  دەتوانین   
زۆر نزیک بووە و لە کوردەوە و زۆر لە زمانى 
عەرەبی ئاسانتر بووە، لەهەمانکاتدا هەزاران ساڵە 
زمانى نووسین بووە، هەموو ئەوانە پاڵى بە مەالى 
بنوسێت،  و  بخوێنێ  زمانە  بەو  ناوە  کوردەوە 
نەبووە،  نووسین  زمانى  کوردى  زمانى  بەاڵم 
پیتى کوردى  نەبووە  تواناى  ئەو  مەالى کوردیش 
کوردى  نووسینى  زمانى  بناغەى  و  دروستبکات 
کوردى  بە  وایکردووە  ئەوانە  هەموو  دابڕێژێت، 
کەسێک  ڕەنگە  فارسی،  ڕووبکەنە  و  نەنووسن 
بڵێت: ئەى ئەوە نیە شیعریان بە کوردى نووسیوە، 
ڕاستە شیعریان بە کوردى نووسیوە، بەاڵم هەموو 
سەدەى  هەتا  کورد  کالسیکى  شاعیرانى  شیعرى 
فارسی  یان  پیتى عەرەبی  و  ڕێنووس  بە  بیستەم 
نووسراوە، لە سەدەى نوێ و لەکاتى چاپکردنیاندا 

کراون بەڕێنووس و پیتى کوردى.
ڕایەكی تر پێیوایە لەبەرئەوەی كورد دەسەاڵتی 
سیاسی نەبووە، بۆیە نەیتوانیوە زمانی نووسین و 
گرنگی  و  كوردی  بە  بكات  حوكمڕانی  و  خوێندن 
هۆی  ئەمە  نەداوە،  خۆیان  نەتەوەیی  زمانی  بە 
بە كوردی  بووە كە خوێندەواری كورد  سەرەكی 
دایكی  زگماكی  زمانی  بە  گرنگی  و  نەیخوێندووە 

خۆی نەداوە)8(.
سیاسی  دەسەاڵتى  و  بەهێزە  بۆچوونە  ئەم 
و  زمان  گەشەپێدانى  لە  هەیە  زۆرى  کاریگەرى 
بەهۆى  تورک  گەلى  گەلێکدا،  هەموو  کولتوورى 
و  زمان  خاوەنى  بوونەتە  عوسمانيیەوە  دەوڵەتى 
مێژوو، هەروەها گەلى عەرەب و فارسیش کە دوو 
گەلى دراوسێى کورد بوون و لە ڕێگەى دەوڵەتى 
زمانى  خاوەنى  بە  بوون  خۆیانەوە  سەربەخۆى 
بەدرێژایی  کورد  گەلى  مەخابن  بەاڵم  نووسین، 
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دەسەاڵتى  میرایەتى  چەندین  ئیسالمى  مێژووى 
ناوچەیی سەربەخۆ و نیمچە سەربەخۆى هەبووە، 
بەاڵم لە هەموو ئەو میرایەتیيانەدا زمانى ڕەسمى 
عەرەبيی و فارسيی و تورکى بووە، هەتا لە ساڵى 
1918دا لە حکومەتى شێخ مەحموددا زمانى کوردى 
بووەتە زمانى دەوڵەت و فەرمانگە کارگێڕيیەکان، 
سیاسەتى  و  مێجەرسۆن  کاریگەرى  لە  ئەویش 

دەوڵەتى داگیرکەرى بەریتانیا بەدەر نەبووە.
بەشێك  پێکرا  ئاماژەى  بۆچوونانەى  هەموو 
لەسەر  لە ڕاستيی و هەریەكە كاریگەری هەبووە 
خۆی،  نەتەوەیی  زمانی  بە  كورد  نەدانی  گرنگی 
گەلى فارس لە پێش فەتحکردنى واڵتەکەیان لەالیەن 
لەشکرى مسوڵمانانەوە خاوەنی كتێبخانە و نوسین 
و  نووسيويانە  خۆیان  زمانی  بە  هەروەها  بوون، 
بۆماوەى چەند  بوون  خاوەنی دەسەاڵتی سیاسی 
سەدەیەك، بەاڵم كورد ئەوەی نەبووە، ئەگەر تورك 
خاوەنی دەوڵەتی عوسمانی بووبێت و پێنج سەدە 
حوكمڕانى هەموو جیهانى ئیسالمى کردبێت، ئەوا 
هەڵنەكەوتووە،  بۆ  هەالنەی  لەو  یەك  هیچ  كورد 
هەرچەندە میرایەتی و دەسەاڵتی ناوچەیی هەبووە، 
زمانی  هەر  میرایەتیانە  ئەو  ڕەسمی  زمانی  بەاڵم 

عەرەبی و فارسی بووە.
گەالندا  مێژووی  بە  چاوێك  خێرایی  بە  ئەگەر 
لە  گەالنەی  ئەو  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  بگێڕین 
زمانی  و  شارستانیەت  خاوەنی  بوونەتە  كۆندا 
كاریگەری  هۆی سەرەكی  دوو  نەتەوەیی خۆیان، 
بريتى  ئەوانیش  بوارەدا،  لەو  هەبووە  زۆریان 

بوون لە ئایين و دەسەاڵتی سیاسی، لەبەرئەوەی 
كورد هیچ كام لەو دوانەی نەبووە ئەو هەلەی بۆ 
بیكاتە  و  بدات  زمانەكەی  بە  گەشە  نەڕەخساوە 

زمانی نووسین.
نمونەی  دوو  عەرەبی  و  عیبريی  زمانی  هەردوو 
دواكەوتووی  گەلێكی  بۆچوونەن،  ئەم  بەرچاوی 
پیرۆز  قورئانى  بەهۆی  عەرەب  وەك  بیاباننشینی 
دەوڵەمەندترین  خاوەنی  دەبنە  ئیسالمەوە  ئاینی  و 
فارسەكانیش  هەروەها  نووسین،  و  خوێندن  زمانی 
ناوچەكه دا  لە  دەسەاڵتەی  ئەو  و  ئایين  بەهۆی  هەر 
هه يانبووه  بوونەتە خاوەنی دەوڵەمەندترین كتێبخانەی 

ئەدەب و زمان و فەلسەفە بە زمانی فارسی.
بەدرێژایی  پێکرد  ئاماژەمان  پێشتر  وەک 
زمانى  کوردستان  ئاینیيەکانى  خوێندنگە  مێژووى 
نەبووە،  نوسین  زمانى  شیعر  لە  جگە  کوردى 
بە  هەوڵى  نۆزدەدا  لە سەرەتاکانى سەدەى  بەاڵم 
کوردى نووسین و هەستى کوردبوون لە ناوەندە 
هەواڵنە  ئەو  هەرچەندە  دەکات،  گەشە  ئاینییەکەدا 
نەیانتوانیوە  بەاڵم  نەبوون،  کێشە  و  کۆسپ  بێ 
نووسینى  هەوڵى  یەکەم  بوەستێنن،  هەواڵنە  ئەو 
کوردى )ئیبنوئادەمى باڵەکى 1750-1822ز( بووە، 
ئیبنوئادەم زانایەکى گەورە و بێمانەندى سەردەمى 
هەموو  لە  دانراوى  سەد  لە  زیاتر  بووە،  خۆى 
ئەم  هەیە،  زمانەوانیيەکاندا  و  ئیسالميى  زانستە 
المنقول(  )مشكاة  کتێبى  پێشەکى  بەهرەمەندە  زانا 
نووسیوە،  کوردى  بە  دانراوەکانى  لە  یەکێکە  کە 
لەالیەن هەندێ کەسەوە ڕەخنەى لێگیراوە بۆچى بە 

ناىل گەورە شانازى بە کوردبوون و زماىن کورديیەوە دەکات، 

بەرپەرچى کەسانێک دەداتەوە کە زماىن بێگانە بە شەکر دەزانن

;
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کوردى نووسیویەتى، ئەویش زۆر توند بەگژیاندا 
دژایەتى زمانى  ئەوانەى  پێى وتوون:  و  چوەتەوە 
کوردى دەکەن وەک ئەوە وایە لە هێلکەى خۆیان 

دەرچووبن)9(.
سلێمانى  شارى  دروستکرانى  لەگەڵ  هەروەها 
زمانى  بابان  پاشاى  عەبدولڕەحمان  هەوڵەکانى  و 
تەریقەتی  دەركەوتنی  دەکات،  گەشە  کوردى 
و  خالید  مەوالنا  الكردنەوەی  و  نەقشبەنديی 
لەناو  كوردیدا،  زمانی  بەالی  شوێنكەوتوانی 
لە شارى سلێمانیدا شاعیرانی  و  باباندا  میرایەتی 
سێكوچكەی بابان دەردەكەون كە سەر بەتەریقەتی 
نەقشبەندی بوون و زمانی سلێمانی دەبێتە زمانی 
زمانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  شیعر،  و  ئەدەب 

ڕەسمی هەر فارسيی و عەرەبی بووە)10(.
  هەرچەندە دەرکەوتنى شاعیرانى سێکۆچکەى 
گەورەیان  ڕۆڵى  کوردى(  و  سالم  و  )نالى  بابان 
ناوچەى  كوردى  زمانى  گەشەپێدانى  لە  بینیوە 
هەر  سنورى شیعریان  ئەوانیش  بەاڵم  سلێمانى، 
تینەپەڕاندوە و پەخشانیان بە کوردى نەنووسیوە، 
لەناو  زمان  خەمى  و  بوون  کورد  هەستى  بەاڵم 
شاعیرێکى  دەردەکەوێت،  بەڕوونى  شیعرەکانیاندا 

گەورەى وەک نالى لەمبارەیەوە دەڵێت:
تەبعى شەکربارى من، بە کوردى ئەگەر ئینشا دەکا

ئیمتیحانى خۆ مەقصودى، لە عەمدا وادەکا
یا لە مەیدانى فەصاحەتدا بە میثلى شاهسوار
بێ تەئەمول بەو هەموو نەوعە زوبانى ڕادەکا
کەس بە )الفاظ(م نەڵێ خۆ کوردییە خۆکردییە
هەرکەسێ نادان نەبێ خۆى طالیبى مەعنا دەکا

بێتە حوجرەم پارچە پارچەى موسودەم بکڕێ بە ڕۆح
هەرکەسێ کوتاڵ و پارچەى بێ بەدەڵ سەودا دەکا
شیعرى خەڵقى کەى دەگاتە شیعرى من بۆ نازکى
کەى لە دیقەتدا پەتک دەعوا لەگەڵ هەودا دەکا)11(.

زمانى  و  کوردبوون  بە  شانازى  گەورە  نالى 
کورديیەوە دەکات، بەرپەرچى کەسانێک دەداتەوە 
زمانى  و  دەزانن  شەکر  بە  بێگانە  زمانى  کە 

شەکرە  کوردى  زمانى  دەڵێت  ئەو  بەهیچ،  خۆیان 
نالى شەرکر دەبارێنێ کاتێک بە کوردى  و دەمى 
بەتاڵ  ئەوانەیش  بۆچونى  هەروەها  دەڵێت،  شیعر 
توناى  کوردى  زمانى  وتویانە  کە  دەکاتەوە 
ڕەوانبێژى )فصاحە( و وێنەى شیعرى الوازە، ئەو 
شیعرەکانى  ئەوە  وەرن  دەڵێت  و  دەکات  تەحەدا 
منە تاقیبکەنەوە، هەرکەسێک سەوداى ڕەشنووسی 
مامەڵەم  خۆى  گیانى  بە  دەبێت  بکات  شیعرەکانم 
ئەوانەى  هەموو  نالى  بەرزن،  هێندە  بکات  لەگەڵدا 
بە  دەگرن  شیعرەکانى  بوونى  کوردى  لە  ڕەخنە 
لە  بابێن  ئەگەرنا  دەزانێت،  نەفام  و  نەزان  )نادان( 
نەزانانە  ڕەخنەى  نەک  تێبگەن  شیعرەکان  واتاى 

بگرن.
توندتر  قادرى كۆیی زۆر  نالى حاجى  لەدواى 
بەگژ هەموو ئەو کەسانەدا چووەتەوە ڕەخنەیان لە 
زمانى کوردى گرتووە و جێگەى بایەخیان نەبووە، 

لە چامە شیعرێکى بەرزیدا دەڵێت:
ئەگەر کوردێک قسەى بابى نەزانى

موحەققەق داکى ..... بابى زانى
وەرە با بۆت بکەم باسى نیهانى
تەفەنون خۆشە گەر چاکى بزانى

هەتا دەگاتە:
کتێب و دەفتەر و تەئریخ و کاغەز
بە کوردى گەر بنوسرایە زوبانى
مەال و شێخ و میر و پادشامان

هەتا مەحشەر دەما ناو و نیشانى)12(.
لە  ڕەخنەى  کە  کەسێکدا  وەاڵمى  لە  هەروەها 
کاک ئەحمەدى شخ گرتووە، کە دەرسی بە کوردى 

وتوەتەوە دەڵێت:
کەس نەماوە بە غەیرى کاک ئەحمەد
شەیخى مەعرووف عالیمى ئەرشەد

چاکە ئێستا دەکا لە بۆ کوردان
تەرجەمەى شەرع و ئایەتى قورئان

واقیعەن خزمەتى لە بۆ خوایە
چ دەبو گەر بە کوردى نەبوایە
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هەر کەواى گوت وەها موکەدەر بووم
وان دەزانى کەوا لە دین دەرچووم
وتم: ئێستاش لەسەر کەرى ماوى
چابوو مستم نەدا لە نێوچاوى)13(.

و  نووسین  کوردى  بە  قادر  هەروەها حاجى   
خواناسی پێکەوە گرێداوە و لەمبارەیەوە ئەڵیت:

مەعلومە بۆچى حاجى مەدحت دەکات بە کوردى
تا کەس نەڵێت بە کوردى نەکراوە مەدحى بارى)14(.

ناحەزەکانى  زانیویەتى  زۆرباش  قادر  حاجى   
لە  ڕەخنەگرتن  بۆ  بۆسەدان  لە  کات  هەموو  کورد 
میللەتەکەى، هەتا دەگاتە ئەو ئاستەى کە بڵێن: کورد 
نیە و تەنانەت ئەو زمانەى  خاوەنى زمانى نووسین 
پێیداون،  کە  پێنەکراوە  ئەو خوایەشى  ئێوە ستایشى 
شاعیرە  ئەم  بەاڵم  دەکەن،  چیەوە  بە  شانازى  ئیتر 
هۆشیارە پێش ئەوەى ناحەزانى مللەتەکەى ئەو ڕەخنە 

بگرن ئەو شاکارە بەرزەى بە کوردى نووسیوە.

وتارىهەینىوزمانىکوردى
وتارى هەینى وەک ئەرکێکى ئاینيى و چاالکیيەکى 
ئەدەبيی و کۆمەاڵیەتى  هەر لە كۆنەوە بە زمانی 
میللەتێكی  كورد  ئەوەشدا  لەگەڵ  بووە،  عەرەبی 
نەخوێندەواری كشتوكاڵی نا عەرەب بووە، ئامانجی 
وتاری هەینی بیرخستنەوە و فێركردنی بنەماكانی 
كوردی  زمانی  بە  كورد  مەالی  بۆ  ئەی  ئیسالمە، 
مسوڵمانان  هەتا  نەخوێندووەتەوە  هەینی  وتاری 
سودی زیاتر وەرگرن و كاریگەری زیاتری هەبێت 

لەسەریان؟
زمانی  بە  كورد  مەالی  كە  سەرەكی  هۆی 
بووە  ئەوە  هەینی خوێندووەتەوە  وتاری  عەرەبی 
پەیڕەوى  بەپێی  و،  بووە  مەزهەب  شافیعی  كورد 
ئەركانەكانی  دەبێت  شافیعی  ئیمامی  مەزهەبی 
ئەمە  بێت)15(.   عەرەبی  زمانی  بە  هەینی  وتاری 
هۆی سەرەكی بووە، هۆیەكی تریش لەبەر ئەوەی 
وتاری  ئامادەكردنی  بۆ  كە  ئیسالميیەكان  زانستە 
و  تەفسیر  كتێبەكانی  لە  بەكارهاتوون  هەینی 

زمانی  بە  هەموویان  مەوعیزە  فیقهو  و  حەدیس 
مەالی  بۆ  بووە  زەحمەت  ئەوەش  بوون،  عەرەبی 
كورد بتوانێت وتار بە زمانی كوردی ئامادە بكات، 
كە له  هەموو تەمەنی خوێندنیدا دێڕێك خوێندن و 

نووسینی كوردی نەخوێندوە.
شێخ  داوای  لەسەر  هەینی  وتاری  یەكەم 
ڕەجەبی   26 ڕۆژی  لە  بووە،  بیارە  عەالدینی 
1353كۆچی بەرامبەر 11/4/ 1934ز، شێخ عەالدینی 
بۆ  دەنووسێت  فارسی  زمانی  بە  نامەیەك  بیارە 
لە  كە  مودەڕیس  عەبدولكەریمى  مەال  مامۆستا 
ڕۆژانی هەینیدا وتاری هەینی بە زمانی كوردی بۆ 
مسوڵمانان پێشكەش بكرێت بۆئەوەى لە وتارەكان 
مەال  مامۆستا  یەكەمجار  بۆ  ڕۆژەوە  لەو  تێبگەن، 
لە  كوردی  زمانی  بە  هەینی  وتاری  عەبدولكەریم 
مودەڕیس  مامۆستاى  خوێندووەتەوە،  بیارەدا 
كوردی  زمانی  بە  هەینی  وتاری  یەكەم  شەرەفی 
وەرگرتووە و بیارەی شەریف و جوان و ڕەنگین 
وتاری  یەكەم  مەڵبەندی  دێرێنەكەی  مزگەوتە  و 

هەینیيە بە زمانی كوردی)16(.
        لە دوای بیارە لە خورماڵ و هەڵەبجە 
وتاری هەینی بە كوردی خوێندراوەتەوە، سەرەتا 
وتاری كوردی پێش چوونە سەر مینبەر وتاربێژ لە 
خوارەوە وتارێكی بە زمانی كوردی خوێندووەتەوە 
وتارەكەی  دوو  و  مینبەر  سەر  چووتە  پاشان  و 
پاشان  خوێندووەتەوە،  عەرەبی  زمانى  بە  هەینی 
ئەو نەریتە گۆڕانی بەسەردا دێت و وتاربێژ چووەتە 
سەر مینبەر و وتاری یەكەمی بە كورديی و وتاری 
دووەمی بە عەرەبی خوێندووەتەوە، بەاڵم هەتا كاتی 
ئێستاش هەندێ  لە وتاربێژەكان وەك پەیوەستيیەك 
بە مەزهەبی ئیمامی شافیعيیەوە لەسەر مینبەر سێ 
وتار دەخوێننەوە، وتاری یەكەم بە كورديی و بێ 
عەرەبی  بە  تر  وتارێكی  دابنیشێ   وتاربێژ  ئەوەی 
دەخوێنێتەوە و دادەنیشێت و هەڵدەسێتەوە وتاری 
وتاربێژانەی  ئەو  دەخوێنێتەوە،  عەرەبی  دووەمی 
وتارە  بۆ  حساب  دەخوێننەوە  وتار  بەوشێوەیە 
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كوردیەكە ناكەن و بە ڕوكنی وتاری هەینی دانانێن 
و، لەهەمانكاتدا سێ  وتار دەخوێننەوە.

هەرچەندە  كوردستان  ئاینی  مامۆستایانی 
زۆر توندبوون لە پەیڕەوكردنی مەزهەبی ئیمامی 
تەریقەتە  هەژموونی  دوای  لە  بەاڵم  شافیعیدا، 
بنەمای  هەندێ   لە  چاوپۆشیان  تەسەوفیيەكان 
و  نووسین  كوردی  بە  كردووە،  مەزهەبەكەیان 
بەكوردی كردنی وتاری هەینی لەالیەن پەیڕەوانی 
تەریقەتی نەقشبەندیەوە جێبەجێكراوە، ئەگه رنا ئەو 
بڕیارە كاردانەوەی دەبوو لەالیەن ناوەندە ئاینیيە 
پەیڕەو  دەبوو  زەحمەت  زۆر  و  تەقلیدیيەكەوە 

بكرایە.
مامۆستا مەال عەبدولكەریم هەر بۆ كارئاسانی 
وتاربێژان لە ساڵی 1961 كتێبی )وتاری ئایینی بۆ 
هەینی  ڕۆژانی  هەموو  بۆ  داناوە،  هەینی(  ڕۆژانی 
داناوە،  وتارەكانی  كۆچی  ساڵی  مانگەكانی  بەپێی 
كتێبە  )لە  دەڵێت :  كتێبەدا  ئەم  پێشەكی  لە  دانەر 
)شەروانی( حاشیەی  لە  بەتایبەتی  شەرعييەكانا 
خوتبەكانا  لەگەڵ  خەتیب  دروستە  ئەفەرموێت:  دا 
ئامۆژگاری گەلەكەی بكات بە زمانی خۆیان( هاتم، 
شان بەشانی خوتبەی حەفتانەی هەموو ڕۆژێكی 
خوتبەی  شێوەی  لەسەر  دینیم  وتارێكی  جومعە، 
ئەو ڕۆژە نووسی، هەتا خەتیب لە پێش خوتبەكانا 
بیخوێنێتەوە بەسەر گەلەكەیا و، عەقیدە و ڕەفتار و 
خوو ڕەوشتی پێغەمبەریان نیشانبدا و، بۆ بەرزی 
دین و دنیایان، پێش چاویان ڕوناك بكاتەوە()17(.

مەال  مامۆستا  بۆچوونەی   و  نوسین  ئەم   
تێدایە  ئەوەی  ئاماژەی  مودەڕیس  عەبدولكەریمی 
مەزهەبە  بە  بووە  پابەند  چەندە  كورد  مەالی  كە 
فیقهيیەكانەوەو وەك دەقێكی پیرۆز وەریانگرتووە 
فەرمودەی  و  پیرۆز  قورئانی  ئایەتی  حسابی  و 
دروستی  بۆ  چونكە  كردووە،  بۆ  پێغەمبەریان 

خوێندنەوەی وتار بە زمانێكی تری جیاواز لە زمانی 
فیقهیيەكان  كتێبە  لە  یەكێك  بۆچوونی  عەرەبی 
دێنێتەوە بێئەوەی ئاماژە به  هیچ بەڵگەیەكی وەك 
ئایەتی قورئان و فەرمودەی پێغەمبەر )د.خ( بكات.

كوردی  زمانی  بە  وتارەی  ئەو  هەروەها   
خوێندراوەتەوە هەتا ئەو مێژووەش )1961( حسابی 
وتاری هەینی بۆ نەكراوە و وەك ئامۆژگاریيەكی 
عەرەبی  بە  لەبەرئەوەی  تەنها  سەیركراوە،  زیادە 

نەبووە؟!.
بەهۆى  بیستەمدا  سەدەى  سەرەتاى  لە 
و  نەتەوەیی  و  ڕۆشنبیريى  بزاڤى  گەشەکردنى 
فکرییە  ئاڕاستە  و  قوتابخانە  کاریگەرى  لەژێر 
لە  دەبینن  گەورە  ڕۆڵى  کورد  مەالى  نوێیەکاندا 
مەالى  کوردى،  ئەدەبی  و  زمان  بە  خزمەتکردن 
قۆتابخانەى  کاریگەرى  لەژێر  کۆیە  گەورەى 
شێخ  و  ئەفغانى  جەمالەدینى  ئاینى  ڕیفۆرمى 
و  شیعر  و  کورديى  تەفسیرى  عەبدەدا  محەمەد 
دادگاى کۆیە  لە  نووسیوە و  بە کوردى  چیرۆکى 
بە زمانى کوردى فتواکانى نووسیوەتەوە، هەروەها 
هەمان  کاریگەرى  لەژێر  خاڵیش  محەمەدى  شێخ 
و  خاڵ  تەفسیرى  و  خاڵ  فەرهەنگى  قوتابخانەدا 
بە  کتێبى  چەند  و  ڕۆژنامەوانى  گوتارى  دەیان 
نرخى ترى بە کوردى نووسیوە، مامۆستا عەالدین 
دەرکردنى  لە  هەبووە  گەورەى  ڕۆڵى  سوجادیش 
گۆڤارى شاکار و ناوازەى )گەالوێژ(دا و مێژووى 
ترى  بەپێزى  کتێبى  چەند  و  کورديى  ئەدەبی 
نووسیوە، مامۆستا مەال عەبدولکەریمى مودەڕیس 
لێکۆڵینەوە و ساغکردنەوەى دیوانى شاعیراندا  له  
وتارى  جگەلەوەى  نووسیوە،  گەورەى  شاکارى 
قورئانى  تەفسیرى  و  کوردى  بە  کردووە  هەینى 
پیرۆزى بە کوردى نوسیوە و دەیان کتێبى بەپێزى 

ترى پێشکەش بە کتێبخانەى کوردى کردووە.
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13ـ دیوانى حاجى قادرى كۆیی، ل240-239.

14ـ دیوانى حاجى قادرى کۆیی، ل144.
مودەریس،  عەبدولكەریمی  مەال  بڕوانە:  15ـ 
شەریعەتی ئیسالم بەپێی پەیڕەوی ئیمامی شافیعی، چ2، 
ب1، چاپخانەی كۆڕی زانیاری كورد- بەغدا، 1976، ل 

.151
ڕۆژگاری  مودەریس،  عەبدولكەریمی  مەال  16ـ 
مەال  مامۆستا  بیرەوەرییەكانی  و  یادداشت  ژیان 
لەسەر  و  ئامادەكردن  مودەریس،  عەبدولكەریمی 
نووسینی ڕەئوف مەحمودی، چ1، انتشارات كوردستان- 
سنە، 1392هەتاوی، ل187، دەقی نامەی شێخ عەالدین 

بە زمانی فارسی، ل341.
ئایینی  وتاری  مودەڕیس،  عەبدولكەریمی  مەال  17ـ 

بۆ ڕۆژانی هەینی، چ1، 1984، ل3.

سەرچاوەوپهراوێزهكان
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مەوالنا خالیدى کوردیی 
لە دوو دەستنووسى عەرەبیدا

یاسین تەها
لە  کورد  مێژووى  و  مەزهەبییەکان  و  ئایینى  ڕەوتە  لەبارەى  ماستەرە  هەڵگرى 
سەردەمى ئیسالمیى لە واڵتى میسر، چەندین توێژینەوە و شیکار و وتارى مێژویی 
و کلتووریی بە زمانەکانى کوردى و عەرەبى باڵوکردۆتەوە، توێژەرە لە »ناوەندى 
کوردستان بۆ دۆکیۆمێنت«، هەروەها وەک ڕۆژنامەنووسێکى بنکۆڵکاری کاردەکات.
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دەسپێکێکىپێویست
نەقشبەندیی  شارەزووریی  خالیدى  مەوالنا 
زۆرى  بەشى  و  ژیاوە  ساڵ   50 لە  کەمتر 
بردووە،  بەسەر  گەڕاندا  و  سەفەر  لە  تەمەنیشى 
کوردە  کەسایەتییە  ئەم  ناوبانگى  و  ناو  بەاڵم 
تا  لەوێشەوە  و  حیجاز  تا  شامەوە  و  بەغدا  لە 
درەوشاوەیە.  ئەستێرەیەکى  تورکیا  و  هیندستان 
مەوالناى  ژیانى  لەسەر  تائێستا  بەرهەمانەى  ئەو 
شارەزووریی هەن زۆرن و هەر بەعەرەبى دەگەنە 
20 نوسراو و ژیاننامە کە بەشێکیان هى سەردەمى 
ژیانى خۆیەتى، بەاڵم هێشتا هەندێ ئەڵقە لە ژیانى 
ئەم سۆفییە ناودارە هەر ون و نادیارن بەتایبەت 
ژیانى لە هیندستان و دوا ڕۆژگارەکانى ژیانى لە 

غوربەتى شام. 
مەوالنا ناوى ئەبو بەها زیائەدین خالید ئەحمەد 
هۆزى  میکایڵیی  تیرەى  لە  و  شارەزورییە  حسێن 
پلە  دوا  گەشتۆتە  نۆزدەیەمدا  سەدەى  لە  جافە. 
سەرچاوە  بەپێى  و  نەقشبەندى  تەریقەتى  لە 
ڕۆژهەاڵتناسییەکان 12 هەزار موریدى عەرەب و 
 1826 لە  ل157(و  گەشت،  )ڕیچ:  هەبووە  تورکى 
لەکوڕەکانى  دووان  و  خۆى  دیمەشق  لە  زاینى 
لە  و  دواییکردووە  کۆچى  تاعوون  بەنەخۆشى 
بنارى چیاى »قاسیون«ى شام ئەسپەردە کراوە و 

مەزارەکەى لەوێ زیارەتگاى سۆفییەکانە. 
بۆ  کوردستان  »ناوەندى  بەمدواییانە   
وێنەى  ئەکادیمى«  لێکۆڵینەوەى  و  دۆکیۆمێنت 
ناودارانى  دەستنوسی  ژمارەیەک  دیجیتاڵیی 
هاوچەرخ  لەوانە  دووان  کە  کۆکردەوە  کوردیان 
و نزیکى سەردەمى مەوالنان و بایەخێکى مێژویی 
ناودارە.  ئەم  لەبارەى  هەیە  گەورەیان  هێجگار 
ناوەڕۆکى  خستنەڕووى  بۆ  هەوڵێکە  بابەتە  ئەم 
بۆ  دەرگا  کردنەوەى  بەهیواى  دەستنووسانە  ئەو 

چاپکردن و لێکۆڵینەوەى زیاتر لەسەریان.

دەستنوسىیەکەم:

ـ النشر الوردي فی أخبار الشیخ خالد الكردي 
کورتکراوەى: )أصفى الموارد من سلسال أحوال 
اإلمام خالد تأليف عثمان بن سند النجدي/ ت 1248 

هـ/ 1832 م(  
)ت  اإلحسائي  المال  محمد  بن  بكر  ابي  دانه ر: 

1270 هـ/ 1854م( 
ناسیخ: حسين بن علي بشناق الشافعي المصري 

)ت1261_ 1845 م(
جۆرى خەت: النسخ
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به رواری دانان و نووسینەوە: 1264 ك/ 1848ز
ساڵى نووسینه وەى »نەسخ« : 1262ك/1845 ز

شوێنی پاراستن: كتێبخانه ی حه ره می مه ككه 
بۆ  كوردستان  ناوه ندی  دیجیتاڵیی:  وێنه ی 
زانكۆی  ئەکادیمی،  لێکۆلینەوەى  و  دۆکیۆمێنت 

سلێمانی. 
***

ئه م  دیاره   ناونیشانه كه یه وه   له   وه ك 
ده ستنووسه  كورتكراوه ی كتێبێكیتره  كه  تایبه ته  به  
به ناوی  نه قشبه ندی«  ژیاننامه ی »مەوالنا خالیدی 
”أصفى الموارد من سلسال أحوال اإلمام خالد“ كه  
نووسه ره كه ی ”عثمان بن سند النجدي“ییه ، به اڵم له 
شارى  به سڕە  نیشته جێ بووه  و له  به غدا به دیداری 
خالید نەقشبەندیی گه شتووه  . به رهه مه  بنه ڕە تییه كه 
کە  نەقشبەندى  خالید  ژیانى  سەر  دەخاتە  تیشک 
هەڵگرى کۆمەڵێک نازناوە لەوانەش شارەزوورى، 
کە  باوترینیان  لەگەڵ  کوردی،  عوسمانى، 
»مەوالنا«یە. ئەم بەرهەمە بۆ یەکەمجار له  ساڵی 
1895 له  چاپخانه ی عیلمی قاهیره  چاپكراوه، بەاڵم 
بەهۆى کۆنى چاپەکە و فۆنتەکەيى و کۆتاییهاتنى 
چەند  تەنها  و  نییە  بەردەست  ئێستا  نوسخەکانى، 
الپەڕەیەکى کەمیشى بە ئۆن الین له  ”المكتبة العربية 
بوترێت کە  پێیه ش دەکرێت  به م  دانراوە،  الرقمية“ 

حوكمی باڵونه كراوه ی هه یه . 
سەرچاوە  واتاى  کە  الموارد«  »أصفى 
پێشەواى  ژیاننامەى  پاڵفتەى  ئاوى  پاکژەکانى 
سۆفییە نەقشبەندییەکانە،  باسی چه ند شتێك ده كات 
كه  په یوه ستن به  »مه والنا خالید« و هاوه اڵنی به  
گرنگی  ئه ده بی.  په خشانی  و  مه قامات  شێوازی 
له   به ر  كه  هه شت ساڵ  له وه دایه   بەرهەمەش  ئەم 
كۆچی دوایی شێخ خالید نوسراوه ته وه ، هه روه ها 
له الیه ن  كه   بەرهه مانه ی  ئه و  كۆنترین  له   یه كێكه  
نوسرابێتەوە،  خۆیدا  ژیانى  لە  و  هه وادارانییه وه  
هەیە،  زۆرى  گرنگى  مێژوونوسان  بۆ  ئەمەش 
چونکە ڕاستەوخۆیە و گێڕانەوەی ده ماوده م نییە . 

1853ز(   –  1784( ئیحسائی  مه ال  ئه بوبه كر 
زانایه كی حه نه فی  ئەم کتێبەى کورتکردۆتەوە،  كه  
خەڵکى  بنەڕەتدا  لە  هەر  ئەویش  و  شه رعزانه  
نه جدى عەرەبستانى سعودیەیە و پاشان لە شارى  
مه ككه  نیشتەجێ بووە و کۆچى دواییکردووە ، هه ر 
كتێبخانه ی  له  دەستنووسه ی  ئه م  له به رئه مه ش 
مەال  ئەبوبەکر  پارێزراوە .  مه ككه دا  حه ره می 
هه ندێكیان  كه   زۆره   تری  ده ستنوسی  و  نوسراو 
چاپكراون و هه ندێكیشیان له  ناوەنده  عه ره بییه كانی 
پاراستنی ده ستنووس هه ڵگیراون و یەکێک لەوانە 

ئەم بەرهەمەیە لەسەر »خالید کوردى«. 
”أصفى  كورتكردنه وه ی  هۆكاری  له باره ی 
الموارد“ ئەبوبەکر مەال، ڕوونی ده كاته وه  كه  زۆر 
به الیه وه  ناسك و سه رنجڕاكێش بووه  و گەيشتۆته  
ئاستێكی به رزی به الغه ت له  گێڕانه وه ی ژیاننامه ی 
خه ڵكانی خاوه ن سلوك به تایبه ت  »خالید کوردی« 
كه  ئەبوبەکر مه ال وەسف و سه نایه كی بێشوماری 
بۆ  نازناو سەرسامی خۆى  چەندین  بە  و  ده كات 
بين  المعظم  اإلمام  ”الحبر  له وانه ش  دەردەبرێت 
األنام“ ”وارث العلوم النافعة“، ”السيد األجل األعظم“، 
هەروەها له  خودا ده پاڕێته وه  گۆڕە كه ی به ڕە حمه ت 
مه ال  ئه وه ی  بۆ  ئاماژە یه   ئه مه ش  بكاته وه ،  پاراو 
ژیاننامه كه ی  خالید،  شێخ  مردنی  پاش  ئیحسائی 

كورت و پوخت كردووه ته وه . 
ژیاننامه ی  گه وره یی  و  گرنگيی  له به ر 
بۆ  په نای  مه الوە  ئەبوبەکر  به الی  ڕێبەرەکەشى 
ئیستیخاره كردن بۆ خودا بردووه تا یارمەتى بدات 
ڕێکوپێک دەربچێت. پاش كورتكردنه وه ی »أصفى 
”النشر  ناویناوه   نه جدی  عوسمان  الموارد«ى 
له  خوا  الكردي“ و  الشيخ خالد  أخبار  الوردي في 
پاڕاوه ته وه  كه  هه ندێك له  به ره كه تی شێخ خالیدیان 
بركته  من  علينا  تعالى  الله  ”أعاد  بكات  به نسیب 
وأذاقنا من ڕحيق مشربه ومعرفته“. دواتریش باس 
له وه  ده كات هه ركه س له  نه وه ی عوسمانی كوڕی 
عه فان بێت، هەرگیز نوره كه ی كز و خامۆش نابێت، 
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ئه مه ش ئاماژەیە بۆ ڕەچەڵەکى خالید شارەزووریی 
خه لیفه ی  سەر  بۆ  بگەڕێتەوە  وەهایە  باوەڕ  كه  
سێیەمی ئیسالم كه  عوسمانی کوڕى عەفانە )ذي 
النورين( و ئەمەش لە زۆر سەرچاوەى تایبەت بە 

ژیانى مەوالنادا هەیە و زانیارییەکى زۆر باڵوه . 
گەورەیی شێخ خالید نه قشبه ندی لە ڕێبازەکانى 
هەندێ  کۆکردنەوەى  بۆ  دەگەڕێتەوە  تەسەوفدا 
و  شافیعى  کاتدا  لەیەک  ناوبراو  تایبەتمەندیی، 
نەقشبەندی،  تەریقەتەکانى،  ڕێبەرى  و  ئەشعەری 
چەشتى،  کبرەوى،  سهرەوەردى،  قادری، 
شارەزوورى بووە )البغدادی: الحديقة الندية، ص3(. 
ڕووناکی  نەجدی  عوسمان  بەقسەى  هەروەها 
بەاڵم  دەرکەوتووە،  کوردەوە  لەناو  خالید  شێخ 
لە هەموو جێگەیەک باڵوبوونەتەوە،  حیکمەتەکانى 
هەڵنەکشابێت،  تێیدا  ئەو  نییە  هونەرێک  »هیچ 
ڕۆشنى  ئەو  نییە  شاراوەیەک  و  پەنهانى  هیچ 
هەروەها   .)33 الموارد ص  )أصفى  نەکردبێتەوە« 
شێخ خالید هاوتاى غەزالى و ئیمام نەوەوى و ابن 

المقری کراوە )النشر الوردی، ص 10(.
ئه نادۆڵ،  له   مه والنا  سۆفیگه ريیانه ی  ڕێبازی 
ئێران،  باكووری  ئه نده نوسیا،  ته ته رستان، 
مه دینه   و  مه ككه   و  حیجاز  قه وقاز،  ئازه ربایجان، 
كه   ئه سته نبووڵ  شاری  له گه ڵ  باڵوبوونه ته وه ، 
لە  جگە  ئەمە  بووه،  عوسمانییه كان  پایته ختی 
دیمه شق و شام  )أبو منة: دراسات، ص 15_17(، 
مه والنا  ته ریقه تی  شاره زایانیش  قسه ی  به پێی 
سنووری  له ناو  نۆزده   سه ده ی  له   گه وره ترینه  

ده وڵه تی عوسمانی )هه مان سه رچاوه ، ص 34(. 
له  ناوچه  كوردییه كانیشدا موریدەکانى مەوالنا 
دەوروبەرى  هەولێر،  کەرکوک،  بەغدا،  لە  زیاتر 
ماردین،  هەکارى،  ئامێدى،  کۆیە،  سلێمانى، 
دیاربەکر، باڵوبوون )البغدادي: الحديقة الندية، ص 
لە  ز(   1805  _ )1220 ک  حەجدا  لەسەفەرى   .)3
ڕێگەى موسڵ، دیاربەکر، ڕوها، حەلەب و دیمەشق 
مەککە  گەيشتۆتە  کاتێک  و  دیوە  زۆرى  زانایەکى 

لەوێ ناونیشانى هیندستانیان بۆ کردووە، لە پاش 
)1224ک/1809ز(  لە  سلێمانى  بۆ  گەڕانەوەشى 
گەشتى هیندستانى بە ڕێگەى »ڕەى« نزیک تاراندا 
دەستپێکردووە، لەم گەشتەدا مەوالنا چۆتە ناو شارى 
»بوستام« و لەوێ سەردانى گۆڕى ئەبا یەزیدى 
بوستامى کردووە، چۆتە »توس« و زیارەتى ئیمام 
لەگەڵ  ئەفغانستان  لە »هرات«ى  ڕەزاى کردووە، 
زانایاندا کۆبووەتەوە و گفتوگۆى کردووە، چووەتە 
لەوێ  و  »بیشاوەر«  و  »کابوڵ«  و  »قەندەهار« 
زاناکان تواناکانیان هەڵسەنگاندووە و گەيشتونەتە 
ئەو بڕوایەى کە پایەیەکى گەورەیە »أیقنوا أنه فی 

العلم ڕکن أعظم«. )النشر الوردي ص 14(. 
لەسەردەستى  هیندستان  گەيشتوەتە  كاتێکیش 
شێخ عەبدوڵاڵى دەهلەوى تەریقەتى وەرگرتووە و 
بە پێنج مانگ لەالیەن شێخەکەیەوە کە باوەڕوایە 
مژدەى  بێت  ئیسالم  پێغەمبەرى  نەوەى  لە 
پێدراوە )البغدادی: الحقیقة الندیة، ص  38(. به پێی 
خالید  مه والنا  مانه وه ی  ماوه ی  سه رچاوه كان 
مۆڵه تی  له وێ  و  بووه   ساڵ  یه ك  هیندستان  له  
”خه الفه تی ته واو و موتڵه ق“ی وه رگرتووه  له الیه ن 
بەاڵم   ،)42 ص  دراسات،  منة:  )أبو  شێخه كه یه وه  
ژیانى ناوبراو لە ماوەى ئەو ساڵەدا تا ڕادەیەکى 

زۆر ونە و زۆر کەمى لەسەر نوسراوە. 
پاش تەواوکردنى ئەرکانەکانى تەریقەتیش لەالیەن 
شێخى دەهلەوییەوە مۆڵەتدراوە کە بگەڕێتەوە زێدى 
خۆى »بۆ ئەوەى خەڵک گوڵى لێ بچننەوە« )النشر 
الوردي، ص 14(. لەمیانەى مانەوەیدا لە هیندستان 
مەوالنادا  مێشکى  لە  دەهلەوى  ئامۆژگارییەکانى 
نەقشى بەستووە )النشر الوردي ص 14(، هەروەها 
شێخ مۆڵەتيداوە خەلیفەى ئەوبێت لە پێنج تەریقەتدا 
کبرەوى،  سهروەردى،  قادرى،  نەقشبەندى،  کە: 
چەشتییە«، لەگەڵ مۆڵەتدانى گێڕانەوەى فەرموودە و 
تەسەوف و زیکر و ویردەکان«. )النشر الوردي، ص 
کوردی«  »خالید  خه لیفایه تییه كه ی  جیاوازیی   .)16
له گه ڵ شێخه كانی تر، ئەوەیە خەلیفایەتییەکەى ئەم 
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گشتگیر بووە و مافی ئیرشادى پێدراوە له  سه رجه م 
و  باو  هیندستان  له   ئه وكات  كه   ته ریقه تانه ی  ئه و 

باڵوبوون. 
شێخ خالید لە ڕێگەى دەریاوە بە ماوەى 50 ڕۆژ 
ڕێگەى  لە  پاشان  عوممان،  سەڵتەنەى  گەيشتۆتە 
وە  سنە«  و  هەمەدان  ئەسفەهان،  یەزد،  »شیراز، 
)1226ک/1811  ساڵى  و  سلێمانى  بۆ  گەڕاوەتەوە 
گەرمى  پێشوازییەکى  و  دابەزیوە  سلێمانى  لە  ز( 
لەگەڵ  دەستنووسەکە  بەپێى  بەاڵم  لێکراوە، 
گەيشتنەوەیدا دووچارى شەڕى حەسادەت هاتووە، 
کەچى ئەم هەر بە چاکە وەاڵميداونەتەوە و ناچار 
دوو ساڵ پاش گەڕانەوەى و لە )1228ک/1813ز( 

سلێمانى بەجێهێشتووه  )النشر الوردي، ص 17(.
ده ستنوسه كه  باسی هۆكاری ڕاسته قینه ی ئه و 
دووچاری  له  سلێمانی  كه   نه كردووه   كۆسپانه ی 
به ربه ره كانێ بووه   نوێیە هاتوون کە  ئەم شێخە 
کە  ئه وكاته ی  دیاره   نۆدێ،  مارفی  شێخ  له گه ڵ 
گەڕاوەتەوە  ئیرشادەوە  مۆڵەتى  بە  نەقشبەندیی 
ده ستی  له سه ر  قادریی  ته ریقه تی  سلێمانى، 
داكوتیبوو،  ڕەگی  به رزنجی  نۆدێی  مارفی  شێخ 
ته وژمه   ئه م  بووه   بچوكتر  له وه   سلێمانیش 
خالید  مه والنا  كه   به تایبه ت  بگرێت  له خۆ  نوێیه  
چاالك  و  جه ستوور  و  خه ون  خاوه ن  كه سێكی 
بووه  و ویستوویه تی جێگه  به  ڕكابه ره كانی له ق 
بكات )أبو منة: دراسات، ص 43(، له میانه ی ئه م 
ته كفیری  فه توای  مارف  شێخ  ناكۆكییه كه شدا 
مه والنای ده ركردووه  و  )القرداغي: الرسائل، ص، 
بۆ  نامه ی  بزافه كه شی  كپكردنه وه ی  بۆ   )56،25
زۆر كه س و الیه ن ناردووه  و بابابه كانی هێناوه ته  

سه رخه ت بۆ دژایەتیکردنى. 
جێهێشتنی  پاش  بەغدا،  بۆ  گەيشتنيدا  لەگەڵ 
ئەسفەهانیی  قوتابخانەى  لە  مەوالنا  سلێمانی، 
قازەوییەوە  دادگاى  خوار  لە  کە  گیرساوەتەوە 
ئەوێى  بیناکەى،  نۆژەنکردنەوەى  پاش  لە  و  بووە 
بە زیکر و خوێندن و وردبونەوەى عەقڵیى ئاوەدان 

کردۆتەوە، )النشر الوردي ص 18(. ئەم قوتابخانەیە 
تەکیەى  بە  قوتابخانەیەکى شافیعى بووە و دواتر 
ماوەى  خالید  دەرکردووە. شێخ  ناوبانگى  خالیدى 
ئیرشاد  و  تەدریس  خەریکى  لەوێدا  10ساڵ 
بەاڵم  ڕۆشتووە،  دیمەشق  بەرەو  دواتر  و  بووە 
سەردانى  بووە  قوتابخانەیەدا  لەو  ماوەیەى  لەو 
سلێمانى کردۆتەوە و لە پاش خۆشى خەلیفەکانى 
کردووە  بەغدا  لە  تەکیەیان  ئەو  سەروکاریی 

)الکیالنی: التکایا البغدادیة، ص  156_ 157(. 
ناسراوی  بنه ماڵه یه كی  كه   حه یده رییه كان 
به غدا  ناسراوی  كه سایه تی  هه ندێ  له گه ڵ  كوردن 
قوتابخانه یان  ئه و  شار  والی  پاشای  سه عید  و 
دواتریش  بەغدا،  لە  بنیاتناوە  خالید  شێخ  بۆ 
ڕێبازی  باڵوكردنه وه ی  سه ره كی  بنكه یه كی  بووە 
 ،)43 ص  دراسات،  )أبومنة:  خالیدی  نه قشبه ندی 
زۆر  به غدا  والی  پاشای  داود  له به رئه وه ی  به اڵم 
به غداشی  مه والنا  نه ده كرد،  به  ته سه وف  حه زی 
به ره و شام به جێهێشتووه ، بەاڵم ئەو کۆچکردنە بە 
هەڵکەوتنى  دەرفەتى  چونکە  شکاوەتەوە،  قازانجى 

بۆ ڕەخساندووە )هه مان سه رچاوه ، ال20(. 
لە گەڕانەوەیدا بۆ سلێمانى میر مەحمود پاشاى 
شێخ  بۆ  مەوالنا«  »خانەقاى  مزگەوتێکى  بابان 
بەردەوامی  بۆ  حەاڵڵ«،  پارەى  »لە  بنیاتنا  خالید 
مزگەوتەکە و خەرجى فەقێ و ڕێبوارانیش، هەندێ 
چونکە  کردووە،  بەناوەوە  سەدەقەى  و  وەقف 
باوەڕى  و  متمانە  جێگە  و  سەرچاوە  ناوبراو 
میرى بابان بووە و بۆ یەکالییکردنەوەى پرس و 
الوردی،  )النشر  کاروبارەکان پشتى پێ بەستووە. 
له )1820ز(  خالید  شێخ  كاتێك    به اڵم   .)19 ص 
به بێ ماڵئاوایی كردن له  مه حمود پاشا یه كجاریی 
سلێمانی به جێهێشووە، چونكه  میره  بابانییه كه  دڵی 
ئه وه ی  ترسی  و  خالید  شێخ  به رامبه ر  گۆڕابوو 
هه بوو كه  نفوز و ده سه اڵتی به ته واوی په ره بسێنێت 
و قسه  و قسه ڵۆكه كانیش له مه دا ڕۆڵی سه ره كییان 

هه بووه  )أبومنة: دراسات، ص 20_22(
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دواڕۆژەکانىژیانى»مەوالناخالید«
مەال  ئەبوبەکر  دەستنوسەکەى  کۆتایی  بەشى 
ئیحسائی تیشک خستنە سەر ژیانى شێخ خالیدە بە 
هاوپێچکردنى کتێبى »حصول االنس في انتقال موالنا 
إلى حضيرة القدس«ى ئیسماعیل غەزەیی کە یەکێک 
بەپێى  نەقشبەندی.  خالید  خەلیفەکانی  دیارترین  لە 
ژنەکانى  لە  یەکێک  براى  غەزەیی  لێکۆڵینەوەکان 
مەوالنایە کە کچێکى لێ بووە بەناوى »فاتمە«. ئەم 
نەبەوى  بۆ مەدینەى  میانەى سەرداندا  لە  کچەشى 
الحیدري:  )جواد  ز(    1869( دواییکردووە  کۆچى 

موالنا خالد النقشبندي، ص 33_32(. 
ئیسماعیل غه زەیی گه وره ی بنه ماڵه ی غه زییه كانە 
و  كه  له كاتی سه فه ری مه والنادا بۆ دیمه شق )1822ز( 
بوونه ته  په ناگايی و وەک پێشتریش وترا ئیسماعیل 
له وێ خوشكێكی خۆشی لێ ماره  كردووه [فاتمه [، 
تری  كه سی  هیچ  ماوه یه   له و  خالید  شێخ  له   به ر 
وه ها ناودار نه چوبووه  شارى دیمەشق كه ئەوکات  
كێشه  و گرفتی زۆری كۆمه اڵیه تی و پاشه كشه ی 
»مه والنا  بۆ  ڕێگه ی  ئه مه ش  تێدابووە،    به هاكانی 
و  بدات  تاو  خۆی  ئه سپی  كه   خۆشكرد،  خالید« 
خه لیفه كانی به سه ر مزگه وته كانیدا دابه ش بکات )أبو 
له سه ر  منة: دراسات، ص 45(.  هه ڵكه وته ی شام 
یارمه تیداوه   ئه سته مبوڵ  و  مەککە  ێگای  خۆشكرد 
به  ئاسانی په یوه ندی بكات به  شوێنكه وته كانییه وه  
جگە  بکاتەوە،  باڵو  ئاسانى  بە  بیروباوه ڕە كانی  و 
لەوەش بەهۆى پاڵپشتی بێسنوریى شێخ خالید له 
 ده وڵه تی عوسمانی و داوای پشتیوانیكردنی خه لیفه 
له ناو  تەریقەتەکەى  ئاسانی  به   موریدەکانى ،  لە 
عوسمانیدا  ده وڵه تی  ده سه اڵتداری  ده سته بژێری 
ته شه نه ی كردووه  و بوەتە تەریقەتى حوکمڕانەکان 

)أبو منة: دراسات، ص 134(.
تاعوونەدا  لەو  شارەزوورى  خالیدى  شێخ 
نۆزدەیەم  یەکەمى سەدەى  نیوەى  لە  کە  مردووە 
مردنى  بەهۆى  بوو  لەخۆى  جگە  گرتەوەو  شامى 
و  ساڵ(   6( عەبدوڵرەحمان  کوڕانى  لە  دووان 

بەهادین )5 ساڵ(، ئەمە جگە لە ژمارەیەکى زۆرى 
پاش  لە  دەستنووسەکە  بەپێى  خەلیفە.  و  مورید 
کوڕى،  بەهادینى  ناشتنى  لە  مەوالنا  گەڕانەوەى 
تووشى  عیسا  بەناوى  خەلیفەکانى  لە  یەکێک 
خەلیفەکەى  مەوالنا  بووە،  نەخۆشى  هەمان 
بەسەرکردۆتەوە و پێيوتووە »مەترسە لە مەرگ، 
بێت  دڵت  لە  ئاگات  هۆشیاربە،  و  بەرچاوڕوونبە 
بەخوا«،  پشتیوان  دەبیت  زاڵ  شەیتاندا  بەسەر 
تر  ژیانەکەی  لە  کاتێک  ڕایسپاردووە  هەروەها 
پێ  ئەمى  ساڵوى  دەگات  کوڕى  بەهادینى  بە 
نەکات،  تەنهایی  بە  هەست  بڵێت  پێى  و  بگەیەنێت 
چونکە باوکى بەو نزیکانە پێى دەگات. پاش ئەوەى 
هەواڵى  بەسەر  بەجێدەهێڵێت  خەلیفەکەى  مەوالنا 
و  دەکەوێت  کوڕیدا  عەبدولڕەحمانى  توشبوونى 
بڕێک  براکەیەدا  بەدواى  ئەویش  کتوپڕى  مردنى 
نیگەران و خەمبارى دەکات، بەاڵم پاش دوو ڕۆژ 
خودا  بۆ  »سوپاس  وتویەتی:  بەزەردەخەنەوە 
)النشر  براى«.  بەهادینى  گەيشتە  عەبدولڕەحمان 

الوردي، ص 22(
مەوالنا  ساڵەى  لەو  دەستنووسە  ئەم  بەپێى 
کۆچى دوایی بکات )1826ز( لە دە شەوى کۆتایی 
هاوەڵییان  کە  موریدەکانى  بە  گفتيداوە  ڕەمەزاندا 
بکات بۆ قودس تا زیارەتى مزگەوتى ئەقسا بکەن، 
کاتێک بیریان خستۆتەوە باسى لەوەکردووە مانەوە 
لە واڵتى تاعوون خێرترە لە ڕاکردن لێى و هەمیشە 
ما  ـ  دروستکراوین  مردن  بۆ  هەر  »ئێمە  ئەیوت 
خلقنا اال للموت« )النشر الوردي ص 22(. هەروەها 
مەوالنا باسى ئەوەیکردووە بۆ خەلیفەکانى کە ئەو 
بۆیە هاتووە بۆ شام کە لەوێ بمرێت کە خاکێکى 
نزیکانە  بەو  ئەو  کە  هێناونەتەوە  بیرى  و  پیرۆزە 
و  مەدینە  سەردانى  کردووە،  حەجى  سەفەرى 
هیچی  لەوە  جگە  دنیاشدا  لە  و  کردووە  قودسى 

ترى ناوێت )النشر الوردي، ص 23(.
لە ڕۆژێکى سێ شەممەدا مەوالنا وەسێتنامەى 
خۆى چوار جوار دووبارە کردۆتەوە کە سێیەکى 
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ماڵەکەى بکرێتە سەدەقە، تانکەرێکى ئاو لە نزیک 
لە  قورئان  خەتمى  خێر،  بۆ  دابنرێت  قەبرەکەى 
سورەتى  و  فاتیحا  نەبڕدرێت،  مزگەوتەکەى 
ئیخالسى بۆ بخوێنرێت، هەزار قروشى بۆ بکەنە 
نەگرى  کەس  نوێژەکانى،  کەموکوڕیی  ئیسقاى 
شوێنکەوتەکانى  نەکرێت،  بۆ  پیاهەڵدانى  و  بۆى 
بگرن،  تەریقەتەوە  ئەم  و  سوننەت  بە  دەست 
هەرکەسیش ئەوى خۆش دەوێت با قوربانی بۆ 
بکات، خەلیفە ئیسماعیلى بەجێنشین و دەمڕاستى 
الوردي،  )النشر  مناڵەکانى دانا لە پاش خۆیەوە. 

ص 25_24(.

شێخ  کردووە  دوایی  کۆچى  مەوالنا  کاتێکیش 
ئیسماعیلى هاوەڵ و خەلیفەى ئەرکى هێورکردنەوەى 
مەرگى  و  ئەستۆ  گرتۆتە  شوێنکەوتەکانى 
هێناونەتەوە.  بەبیر  پیاوچاکانیان  و  پێغەمبەران 
بانگبێژ  دیمەشق  قازى  خالید،  شێخ  وەفاتى  پاش 
مزگەوتەکانی  و  ئومەويى  مزگەوتى  بۆ  ئەنێرێت 
بەشداریی  و  ڕابگەیەنن  مەرگى  هەواڵى  تا  تر 
مەراسیمى ناشتنى بکەن، بەپێى گێڕانەوەکان هێندە 
کەسە  ئەو  ئازا  ناشتنەکەیدا  لە  کۆبوونەوە  خەڵک 
بوو پەنجەکانى بگەیەنێتە تابووتى تەرمەکەى شێخ 

خالید کوردى. 
نوێژ  کردووە  شەرمى  ئیسماعیل،  خەلیفە 

شێخ  بە  مۆڵەتيداوە  و  بکات  شێخەکەى  لەسەر 
بەجێ  ئەرکە  ئەو  کزبەرى  عەبدولڕەحمانى 
لە  شام  غەریبەى  ئەم  تەرمى  پاشان  بهێنێت، 
قورئان  و  زیکر  بەدەم  قاسیون  چیاى  بنارى 
خوێندن و گریان و زارییەوە نێژراوە، کە بەپێى 
ئەسپەردە  تێدا  پێغەمبەرى   700 دەستنووسەکە 
کراوە و چەند قاتى ئەوەش لە پیاو چاکان لەوێدا 
ئێستا  ص27_25(.  الوردي،  )النشر  نێژراون 
سۆفییەکان  نیازى  جێگە  خالید  مەوالنا  مەزارى 
و زیارەتکەرانە و يەکێکە لە مەعالیمە دیاره كانی 

دیمەشق و واڵتى شام.  

”رسالة في ذكر بعض ڕجال النقشبندية“
النقشبندي  الخالدي  سليمان  بن  أحمد  دانەر:   

المجددي ) 1275 ك _ 1858 مردووه (
ناسیخ: نادیاره 

جۆری خه ت: نه سخ
مێژووی نوسینه وه : نادیاره 

شوێنی پاراستن: كتێبخانه ی زه ركه لی )زنجیره  
199(، شوێنی ئێستا: زانكۆی محه مه د بن سعودی 

ئیسالمی _ به شی ده ستنووس 8684
بۆ  كوردستان  ناوه ندی  دیجیتاڵی:  وێنه ی 

دۆکیۆمێنت، زانكۆی سلێمانی.
***

ەم:
دوو
ى
وس
تنو
دەس




129 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

گه وره ترین  له   یه كێك  هی  به رهه مه  ئه م 
شاره زووریی  خالیدی  »مه والنا  خه لیفه كانی 
لوبنانە.  ته ڕابلوسی  خه ڵكی  كه   نه قشبه ندی«یه  
نزیكی سه رده می »مه والنا  یان  نوسه ر هاوچه رخ 
ئه و  پاش  ساڵێك   32 نزیكه ی  ژیاوه  و  خالید« 

كۆچی دواییكردووه . 
ئه حمه د  ڕە چه ڵه كی  ده ستنووسه كه   به پێی 
پێغه مبه ر  بنه ماڵه ی  بۆ سه ر  ده گه ڕێته وه   سلێمان، 
باسی  ده ستنووسه كه   ناسخی  چونكه   )د.خ(، 
له  هی  ڕوخساری  ده ڵێت  و  كردووه   دانه ریشی 
كاریگه ریی  ئه مه ش  محه مه دە،  كه   چووه   باپیری 
شێخ خالید شاره زووری دەردەخات كه  سه رباری 
له ناو  كه چی  جافە  عێلى  مسكێنێكی  خۆی  ئه وه ی 
خه لیفه  و موریده كانیدا خه ڵكانی سادات هه بوون. 

 120 نزیكه ی  خالیدی  سلێمان  ئه حمه د 
و  عه قاید  و  ته سه وف  له سه ر  هه یه   دانراویتری 
به الغه  و زانیاری گشتی ئیسالمیی و سەرجەمیان به  
زمانی عه ره بین. بەرهەمەکانى ئەم نووسه ره زیاتر 
الطرابلسي  سليمان  بن  أحمد  ”األروادي:  به ناوی 
الخالدي النقشبندي“ پۆلێن و پێڕست کراون، چونکە 
”ئه رواد“ی  دورگه ی  خه ڵكی  بنه ڕە تدا  له   نوسه ر 
سوریایه ،  پاشان لە تەرابلوس نیشتەجێ بووە، لە 
و  ناسراوه   نه قشبه ندی  و  خالیديی  به   کۆتاییشدا 
ناوی ده ركردووه ، چونكه  یه كێك بووه  له  فێرخواز 
و خه لیفه  سه رته ڵه كانی شێخ خالید)أحمد بن سليمان 

األروادي: مرآة العرفان ولبه، ص4(.
ڕجال  بعض  ذكر  في  ”رسالة  به رهه مه   ئه م 
تر  جارێكی  نووسه ردا  ژیانی  له   النقشبندية“   
ناسیخ  پێشه كییه كه یدا  له   چونكه   نوسراوه ته وه ، 
وهداه“،  الله  ”تواله  ده ڵێت  ده بات  دانه ر  ناوی  كه  
و  سلوك  ناسینی  یه كه میش  دانه ری  ئامانجی 
ته ریقه تی  پیاوانی  له   به رچاو  به شێكی  كارنامه ی 
ئادگاریان،  ڕووی  خستنه   له گه ڵ  نه قشبه ندییه  
خالید  شێخ  کە  خۆى  مامۆستاكه ی  كه   له وانه ش 

نەقشبەندییە.  

هاتوون  ده ستنووسه دا  له م  وه سفانه ی  ئه و 
و  به رچاوڕوونيی  به   پشتیان  زیاتر  ناوداران  بۆ 
سۆفییەكان  الی  كه   به ستووه   ڕۆح  كۆبوونه وه ی 

ئەم جۆرە ڕابیتەیە زۆر باوە.  
له   یه كێكه   له وه دایه   كه  هی  به رهه مه كه   گرنگی 
هه روه ها  خالید« ،  »مه والنا  موریدانی  و  خه لیفه  
گرنگی زۆریشی به م كه سایه تییه  داوه ، جگه له وه ش 
تیشكی خستۆته  سه ر هه ندێ له  بنه ماكانی ته ریقه تی 

نه قشبه ندی كه  الی كورد زۆر باو و باڵوبووە . 
ته ریقه تی  له م به رهه مه دا نووسه ر مه رجه كانی 
له :  بریتین  كه   دیارییكردووه   شت  كۆمه ڵێك  به  
فەرزه كان  ئه نجامدانی  عه قیده ،  ڕاستكردنه وه ی 
خودا،  به   پشتبه ستن  پاكی،  نیه ت  به باشی، 
تێكه ڵیكردنی  له كاتی  مۆڵه تخواستن  وه فاداریی، 
هێنانه   خودا،  بیرهێنانه وەی  خه ڵوه ت،  لە  خه ڵك 
هاتووه   وه سفی  كه   به وشێوه ی  جبریل  به رچاوی 
”بياض الثياب، كثير سواد الشعر، أبيض اللون، عليه 
پیاوێكی جل  ده كاته   كه   القامة“  معتدل  السفر،  أثر 
سپی، قژ پڕى موو ڕە ش، ڕە نگ سپی، ئاسه واری 
كۆتا  له   مامناوه ند،  بااڵ  بێت،  له سه ر  سه فه ری 
ئادگاری  و  وێنه   نه قشه به ندی  موریدی  جاریشدا 
پێغه مبه ر ده هێنێته  پێش چاوی خۆی به و جۆره ی 
له  شه مائیلی محه مه دیدا باس كراوه  و هه موو كه س 

ده توانێت بگه ڕێته وه  سه ری. 
له م ده ستنووسه دا ئه حمه د سلێمان زنجیره یه ك 
به پێی  باسكردووه   ته ریقه تی  ناودارانی  له  
بیروباوه ڕی نه قشبه ندییه كان كه  ژماره یان نزیكه ی 
له ناو  سه رنجه   جێگه ی  ئه وه ی  كه سایه تییه ،   30
كه   هه ن  سه یر  ناوی  هه ندێك  كه سایه تییه كاندا 
هۆكاری ڕێكخستن و پۆلێنكردنیان به و جۆره  ڕوون 
نه كراوه ته وه . له م میانه یه شدا له  پاش ئه ژماركردنی 
ئه بوبه كری سدیق و سه لمانی فارسی له  هاوه اڵنی 
نه قشبه ندی،  پیاوانی  ڕیزی  له   ئیسالم  پێغه مبه ری 
به دوای ئه واندا هه ندێ كه سایه تی تری ڕیزكردووه  
ئه بوبه كری  وه ك قاسمی كوڕی محه مه دی كوڕی 
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ڕاوییه كانی  له   یه كێكه   تابعینه  و  له   كه   سدیق 
فه رمووده  و له  شه رعزانه كانی مه دینه یه ، له  نێوان 
ژیاوه   ز(   725  _  655  / ك   107  _35( سااڵنی 
)الذهبي: سير األعالم، 2001، ج1، ص54(، هه روه ها 
پیاوانى  لە  یەکێک  بە  سادقيشى  جه عفه ری  ئیمام 
كه   ئەژمارکردووە  نەقشبەندی  تەریقەتى  ناودارى 
له   شیعه  و  ـە كانی  ”مه عسوم“  ئیمامه   له   یه كێكه  
ئه سپه رده   به قیع  گۆڕستانی  له   و  مه دینه   شاری 
كراوه )148 ك _ 765 ك( )الذهبي: سير األعالم، 

2001، ج6،  ص 255( .  
نه قشبه ندییه كان  نێوان  هاوبه شه ی  خاڵه  ئه م 
قادرییه كان  هۆگریی  له   زۆر  شیعەکان،  لەگەڵ 
ده چێت به  ئیمام عه لییه وه  كه  به الی هه  ندێكیانه وه 
كه سی یه كه می ته ریقه ته كه یه  و له م سۆنگه یه شه وه  
كه سنه زانیيه كان ناوی ته ریقه ته كه یان ناوه  ”الطريقة 
ئیمام  له   یه كه مجار  و  الكسنزانية«   القادرية  العلية 
عه لی و پاشان له  شێخی گه یالنییه وه  ده ستپێده كات 

ئه وجا شۆڕ دەبێتەوە بۆ خوارەوە.  
 هه روه ها له م نامه یدا دانه ر كۆمه ڵێك كه سایه تی 

كه   ڕیزكردووه   نه قشبه ندی  كه ڵه پیاوانی  وه ك 
خه ڵكی ناوچه ی جیاوازن له  یه كتر وه ك عه بدوڵاڵ 
)بوخاری(،  عه تار  محه مه د  )هیندستان(،  ده هله وی 
شاره زووریی  نه قشبه ندی  خالید  سه ر  ده گاته   تا 
بوونى  نێونەتەوەیی  و  بەرباڵويى  ئەمەش  و 

تەریقەتەکە پیشان دەدات.
تێرو  وێنه یه كی  سلێمان  ئه حمه د  نامه یه دا،  له م 
ته واوی بۆ شێخ خالید نەقشبەندى كێشاوه . بەقسەى 
سلێمان، شێخ خالید لەش و الری پڕو تەواو بوون، 
لەهەمانکاتدا  و  ورد  لوتی  بووە،  گواڵوی  ڕەنگی 
بووە،  تيدا  شاشیی  پێشەوەی  دانی  بووە،  قوتیش 
چاوی گەورە بووە، ڕوومەت جوان بووە، باسکی 
درێژ بووە، سنگی فراوان و پشتی پان بووە، ڕیشی 
پڕ بووە، بە ویقار و بە هەیبەت بووە، شارەزاترین 
خەڵکی سەردەمی خۆی بووە، مورشید و موجەدید 
هیچ  پیاهه ڵدانه ش  سه ناو  و  وه سف  ئه م  بووە، 
به وه   شانازی  كه   نامه كه   دانه ری  بۆ  نییه   سه یر 
ده كات یه كێكه  له  موریدان و خه لیفه كانی مه والنا و 

نازناوه كه ی ئه حمه د بن سلێمان خالیدییه  . 

سير  عثمان:  بن  احمد  بن  محمد  الذهبي،  ـ 
أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، 2001.

ـ عثمان بن سند الوائلي النجدي: أصفى الموارد 
العلمية،  المطبعة  خالد،  اإلمام  أحوال  سلسال  من 

القاهرة، 1896م. 
ـ محمد بن سليمان الحنفي البغدادي: الحديقة 
والبهجة  النقشبندية  الطريقة  آداب  من  الندية 

الخالدية، المطبعة العلمية، القاهرة، 1896م.
ـ أحمد بن سليمان األروادي: مرآة العرفان ولبه، 
البن  ربه  عرف  فقد  نفسه  عرف  من  رسالة  شرح 
عربي، حققه وعلق عليه، عاصم ابراهيم الكيالي، كتاب 

ناشرون، بيروت لبنان. 
الحیدري: موالنا خالد  الجوم  فقی علی  ـ جواد 

ناشرون،  كتاب  التصوف،  في  ومنهجه  النقشبندي 
بيروت، لبنان. 

تكايا  تاريخ  الکیالني:  الدین  شرف  میعاد  ـ 
بغداد والمشيخة الصوفية في العهد العثماني، دار 

الكتب العلمية، بيروت _ لبنان 1971. 
بۆ  ڕیچ  گەشتى  ڕیچ،  جیمس  کلودیوس  ـ 
باقى،  حەمە  محەمەد  وەرگێڕانى  کوردستان1820، 

چاپى یەکەم، تەورێز، 1992.
ـ بطرس أبو منة: دراسات حول موالنا خالد 

والخالدية، اراس، أربيل، 2009.
ـ محمد القرداغي: الرسائل المغنية لكل محتاج، 
الشيخ  الى  المزوري  يحيى  المال  أرسلها  ڕسائل 

معروف النودهي، اراس، أربيل، 2009.

سەرچاوەکان
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ئه نجامی خوێندنه وه ی 
نوێگه ری بۆ قورئانی پیرۆز

وه رگێڕانی نازم عه بدوڵاڵ

له  كاتی ووردبوونه وه  له  میتۆدی نوێخوازانی هاوچه رخ و،  ته قه الی شوێنكه وتووانی بۆ 
چه سپاندنی بۆچونه كانیان به سه ر قورئانی پیرۆزدا، ئه بینی گرنگترین نیازی هاوبه شی 
ئه وان كورت ئه بێته وه  له  درز دروستكردن له  كتێبی خودا، له كاتێكدا سرووش سه رچاوه ی 
وه رگرتنی حوكمه و ،  كانگه ی به ها و ئاكاره كانه ، به اڵم ئه وانه  ئه یانه وێت ئه ڵته رناتیڤی 
نامۆ بكه نه  سه رچاوه ، هه روه ها له  ئه حكام ومه رجه عیه ت و ڕێنمایی كردندا خه وش 
و كه لێن بخه نه  دڵی ئیماندارانه وه و ،  متمانه یان له رزۆك بكه ن و، له ناو مسوڵماناندا، 
لێكدابڕان له گه ڵ شه ریعه تی خوادا په یدا بكه ن، كه  لێره دا به درێژی باسی لێوه  ده كه ین:

نازم عەبدوڵاڵ
لەدایكبووی 1963. ماستەر لە فیكری ئیسالمیی.
چەند بەرهەم و توێژینەوەی باڵوكراوەی هەیە.
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1.شكاندنیشكۆیقورئانیپایهبهرز:

له   ده ق  دابڕینی  و  زمانه وانيی  لێكدانه وه ی    
خاوه نه كه ی )الهیرمینوتیكا( له  سه رتادا له  ئه وروپا بۆ 
هه ڵسه نگاندنی ده قی ئه ده ب و شیعر سه ریهه ڵدا، به اڵم 
دوای ئاشنابوونی ئه وروپا به  سه رده می گه شه كردن، 
ئه وه  بوو له  ڕۆژ ئاوا نووكی ڕمی ڕه خنه كانیان كرده  
به بێ   وایلێهات  تا  المقدس(   )الكتاب  پیرۆز  په ڕاوی 
مامه ڵه یان  ئه ده بی  ده قێكی  هه موو  وه ك  جیاوازی 
له گه ڵدا ده كرد و،  په رده ی پیرۆزيی و به رز ڕاگرتنیان 

له سه ر الدا.
له   ئیسالمیدا  جیهانی  له   نوێگه ری  بیری 
له سه ر  كاریان  وه   )هیرمینۆتیكا(  گۆشه نیگای 
هه ڵگرتنی  شوێنپێ   وه ك  كرد،  قورئان  ده قه كانی 
داڕنینی  بۆ  هه وڵه كانیان خسته گه ڕ  هه موو  ڕۆژئاوا، 
ئه و پیرۆزيیه ی به سه ر قورئاندا باڵی كێشاوه ، به بێ  
جیاوازیكردن له گه ڵ ده قه  مرۆڤكرده كاندا لێكۆڵینه وه ی 
ده قه  ئه ده بیه كانیان كرده  بنه مایه ك و ده ستیانكرد به  

ئه نجامدانی له گه ڵ قورئانی پیرۆزدا.
 یه كێك له  بێزاریيه كانی بیری نوێگه ری ده ستگرتنه  
به  پیرۆزییه كانی قورئانه وه ، چونكه  ڕێگری ده كات له  
گرتنی ڕه خنه ی ئازاد له  ناوه ڕۆكه كه ی، بۆیه  ئه گه ڕێن 
ڕێگه یه ك  تا  نوێگه ریدا  تازه ی  میتۆدێكی  شوێن  به  
به ده ستبێنن زیاتر پیرۆزیی قورئان تێكبشكێنن، بۆیه  
)االلسنیات(دا  زمانه وانی  بابه تی  له   خۆیان  ونبووی 
دۆزيیه وه ، ئه مه ش هاوكارێكی باشبوو له  هه ڵته كاندنی 
یه ك جۆر لێكدانه وه  )احادية المعنی( بۆ ده قی ئاینی، 
)مه به ستی ئه وان له  احادية المعنی، نابێ  هیچ ده قێك 
بكرێت(  بۆ  لێكدانه وه ی  خودا  مه به ستی  پێچه وانه ی 
ئه مه ش له  چۆنیه تی په یداكردنی مانادا كارێكی وایكرد 
توانای  و  زروف  و  تێگه یشتن  بۆ  بێت  ملكه چ  ده ق 
ده قه كانی  وێنای  ئیسالمی  میتۆدی  واته   خوێنه ر. 
گومانێكی  ئه مه ش  هه ڵچنیوه ،  مانا  یه ك  له سه ر 
هه روه ها  ده قه كانه وه ،  ده م  به   درۆیه   و  پووچه  
ده ق  ئیسالمدا  )له   ده ق،  له  سرووشتی  نه شاره زاییه  
و بنه ما نه گۆڕه كان )الثوابت( له  یه ك لێكدانه وه  زیاتر 

ڕه واجدان  پشت  له   ئامانج  گرنگترین  هه ڵناگرێت(.  
له   پیرۆزيیه   داڕنینی  زمانه وانیيه وه :  لێكۆڵینه وه ی  به  
قورئانی پایه  به رز و هه ڵوه شاندنه وه یه تی له  بنچینه وه 
به   ئه ره گۆن  و ، ساغكردنه وه یه تی بۆ مێژوو،  وه ك 
ڕاشكاوی ئه ڵێت: مه به ست له  لێكۆڵینه وه ی زمانسازی 
په تی ده ربازبوونه  له  هه یبه تی ده قی ئاینی له  باسی 
ڕاستیيه كانیيه تی،  ده رخستنی  و  خودا  ده سه اڵتی 
كات  له  سه رووی  قورئان  ده قه كانی  تائێستا  چونكه  
و شوێن و مه رجه كانی زمانه وانیيه وه  دانراون،  ئه م 
لێكۆڵینه وه یه  ده ری ئه خات ده قی قورئان وه ك هه موو 
سه رفی  نه حو  یاساكانی  وایه ،  زمانه وانیيه كان  ده قه  
به سه ردا جێبه جێ  ئه كرێت، هه روه ها  ئه ڵێت سوودی 
زمانسازی قورئان ئه وه یه  جێ  به  زۆرێك له  پیرۆزی 
ده قه كان و ئه و هه یبه ته ی به سه رماندا سه پێنراوه  له ق 
ده كات، ته نانه ت وا به  خه یاڵماندا دێت قورئان له  پیت 

و وشه  پێكنه هاتووه .
به  وشه یه ك: میتۆدی زمانسازی به و لێكدانه وه یه ی 
قورئان  ده قی  ته ماشای  زمانه وانيیه ،  مادده یه كی 
ئه كات، و په یوه ندی به و زه رف و كاته وه  هه یه  تیادا 
له دایكبووه و ، ده كه وێته  ژێر كارتێكه ری ئه و جێگه  و 
شوێنه ی لێی په یدابووه ، له به ر ئه م هۆیانه  نابێ  ده ق 
ده وره  بدرێت به  په رژینی به رزيی و پیرۆزی، چونكه  
ڕێگه ی بینینی حه قیقه تی مادده  زمانه وانیيه كه یمان لێ  
ئه گرێت، هه روه ها  میتۆدی زمانسازی كاریگه ريیه كانی 
به  واقیع و، زه رفه   په یوه ندی  له سه ر ده ق و  مێژوو 
و  كۆمه اڵیه تيی  ڕۆشه نبیری،  جوگرافی،  مێژوويى، 
نه فسیيه كانی كه  به رهه میان هێناوه  ده رده خات، الی 
پیشاندانی  جوان  له سه ر  ڕاهێناوه   خۆمان  ئێمه یه ك 
ڕێگه یه كی  میتۆده ،  ئه م  لێكۆڵینه وه ی  ڕێگه ی  ده ق، 
له   بیرمان  ئێمه   له به رئه وه ی  بێزاركه ره ،  شیته ڵكاری 
شه كانی  به   پارچه كردنی  پارچه   و  لێكهه ڵوه شاندن 

ده ق وه ك الشه یه كی بێ  گیان نه كردۆته وه .
ئه گه ر خۆسه غڵه تكردنی ئه ره گۆن ئه وه یه  بیسه لمێنێ 
ڕۆژئاوا،  الی  پیرۆز  په ڕاوی  هاوشێوه ی  قورئانیش 
تێكدان و گۆڕانكاری به سه ردا هاتووه و ،  په له  ئه كات له  
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ورووژاندنی ئیشكال له سه ر كۆكردنه وه  و نوسینه وه ی 
قورئان و، ئه ڵێت ده سه اڵتی ڕه سمی ده خاله تی كردووه  
به دڵنیاییه وه  نه سر حامیدیش  له  الدان و زیادكردنیدا، 
ئاقاری  به ره و  هه نگاونان  له   نیه   جیاوازی  له گه ڵی 
به و  مرۆڤ،  قسه ی  و  سرووش  نێوان  یه كسانكردنی 
گه ردن  زمانه وانین،  ده قی  هه ردووكیان  لێكدانه وه یه ی 
كه چن بۆ توێكردنی ڕه خنه ی ئه ده بی و،  ده ڵێت: ده قی 
ده ق  له  سنووری  به اڵم  پیرۆزه ،  هه رچه نده   قورئان 
ئه ده بی  ده قێكی  هه موو  وه ك  ئه بێ   بۆیه   ده رناچێت، 
گه ردن كه چ بێت بۆ بنه ماكانی ڕه خنه ی ئه ده بی، به اڵم 
جابیری له  سایه ی نه بوونی ژیریدا، له گه ڵ ئه وه ی كه  
سوودیشی هه یه ، ترسی له  پێشنیازكردنی ڕه خنه گرتن 
بنیادی  و  كولتووری  دۆخی  چونكه   هه یه ،  قورئان  له  
خودی  الی  تێگه یشتوویی  پله ی  و  بااڵده ست  فیكری 
ڕۆشنبیره كان، ڕێگه  به  موماره سه ی ڕه خنه ی ڤۆلتێری 
خودا  به   باوه ڕی  )ڤۆڵتێر  نادات  )الهوت(  خودا  له  
به   ئاسمانیيه كانی  كتێبه   و  پێغه مبه ران  به اڵم  هه بووه ، 

خورافات زانیوه (. 
ئه بێ   به رز  قورئانی  له   پیرۆزی  داڕنینی  بۆ 
میكانیزمی گومان به سه ر هه موو ده قه كانی قورئاندا، 
هه ر له  نوسینه وه  تا دابه زینی گشتگیر بكرێت، هه ڵگرانی 
ئه ندازه ی  له   بیركردنه وه   به بێ   نوێگه ری  گوتاری 
سه ركه وتوویی ئه و میكانیزمه ، ئه گه ر تۆزێك په له یان 
هه موو  له   گومان  میكانیزمی  تێده گه یشتن  نه كردایه ، 
بواری  له   ته نها  گومان  ڕاستی،  ناتگه یه نێته   شتێكدا 
دیارده كاندا سوودی هه یه ، به اڵم ئایه ته كانی قورئان 
له   به ڵكو  نیه ،  به رچاوه كاندا  دیارده   چوارچێوه ی  له  
ڕاستیيه كانی  به   گه یشتن  بۆ  كه   به هاكاندایه ،  بواری 
ئه بێ   ئه مه ش  بۆ  بێت،  باوه ڕه وه   ڕێگه ی  له   ئه بێ  
ڕێگه ی پێچه وانه ی گومان كه  باوه ڕ و یه قینه  بگیرێته  

به ر.
زمانه وانيیه كانی  شانازییه   ئه نجامی  ئه مه   كه وابێ  
حامیده ،  نه سر  ئه ده بیه كانی  لێكۆڵینه وه   و  ئه ره گۆن 
ئه ویش: جێپێ   یه ك مه به ستیان هه یه   كه  هه ردووكیان 
له قكردنی پیرۆزی ده قی قورئانه ، الی ئه وان ده ق هێنده  

پیرۆزه  و سه رچاوه كه ی خوداییه  تا ده گاته  سه ر زه وی، 
ڕه خنه ی  قه سابه كانی  ده ستی  له سه ر  دابه زینی  دوای 
ئه ده بی دوچاری بڕینی سه ر و ده س و پێ  ئه بێته وه ، 
وه ك  هه میشه   ئه گه ر  گیان!!،  بێ   الشه یه كی  به   ئه بێ  
بكرێت،  ئاینی  ده قی  ته ماشای  پیرۆز  و  به رز  ده قێكی 
ئاماده   خودا  كات  هه موو  له خۆبگرێت  ڕاستيیه   ئه و 
شاراوه   جیهانی  تێفكرینی  له   خۆمان  ناتوانین  ـ  بێت 
هه میشه   پیرۆزی  چونكه   بكه ین،  ده رباز  )الثيولوجى( 
به بێ  توانا ته ماشای مرۆڤ ده كات، كه  ناتوانێت  ده ست 
به   نوێگه ری  گوتاری  بۆیه   به رێت،  ده ق  هه یمه نه ی  بۆ 
پیرۆز  به   داڕنینی  له سه ر  سووره   توانایه وه   هه موو 
ئه فسانه ،  میكانیزمه كانی:  به داڕنینی  ئه ویش  زانین، 
موماره سه ی  قورئانی  گوتاری  كه   پیرۆزی،  به رزی، 
ئه كات، له به ر ئه م مه به سته  وه ك پێشتر باسمان كرد، 
زمانه وانی  )هیرمینوتیكا(ی  ڕاڕه وی  له سه ر  پێداگیری 
ئه و  ئه كات  لێ   وامان  ئه مه ش  ئه كه نه وه ،  ئه ده بی  و 
بكرێت  یه كسان  قورئان  ده قی  ئه گه ر  بكه ین:  پرسیاره  
له گه ڵ كتێبه  پیرۆزه  ده سكاری كراوه كاندا،  ته نها وه ك 
ده قێكی ئه ده بی ته ماشا بكرێت ئه وكاته  چی بۆ خوایه تی 

سرووش و پیرۆزی مه ودا غه یبیه كه ی ئه مێنێته وه !؟

2.بهزاندنیقهدهغهكراوهكان)اختراقالممنوعات(:
گوتاری نوێگه ری كه  سه روكاری ئه م خوێندنه وه  
ئه كات،  سرووش  ده قه كانی  له سه ر  كیناوییه   پڕ 
هه ستانه وه )النهضة(  بۆ  ڕێگه   تاكه   ئه بات  واگومان 
پاشماوه كانی  هه موو  گه ڵ  له   په یوه نديیه   پچڕاندنی 
ڕۆژئاوایه   هه ڵگرتنی  پێ   شوێن  هه روه ك   ڕابوردوو، 
له  چۆنیه تی په یوه ندی به  په ڕاوی پیرۆزه وه ، ئه ویش 
سه رمێزی  بخرێته   و  بكرێت  زامدار  ده بێت  به وه  
نوێگه ری  گوتاری  شانازییه كانی  له   ڕه خنه گرتن،  
بیروباوه ڕه   هه ڵخزانی  و  قه ناعه ت  كردنی  له رزۆك 
ئیسالمییه وه یه   وێنای  به   په یوه ست  نه گۆڕه كانی 
كه   ببه زێنرێت،  سنورانه   ئه و  پێویسته   سرووش،  بۆ 
ئه بێ   بێت،  بیركردنه وه   له  سه رووی  هه بێ   شتێك 
و  دۆگمایی  بیری  له   قوتاربوون  لێبكرێت،   بێده نگی 
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عه قڵ  گومڕایی،  و  ئیمان  دوانه یی  وه ك:  موجه ڕه د 
له مانه   مه به ستیش  حه قیقه ت،  و  سرووش  ئیمان،  و 
پێداچونه وه ی هه موو سه لمێنراوه  كو لتووريیه كانه )الی 
هه روه ها  كو لتوور(.  له   به شێكه   قورئانیش  ئه وان 
ئه رسه دۆكسی  مه عریفه ی  بااڵده ستی  له   قوتاربوونه  
بازنه ی  دیلی  ئه كاته   شوێنكه وتووانی  كه   وشك، 
پیرۆزیيه كان، چونكه  سرووشتی به  پیرۆزدانان، كۆنه  
خۆی  ڕۆڵی  عه قڵ  بۆئه وه ی  جێيهێشتووه ،  مێژوو  و 
ببینێت، پێویسته  گومه زه ی پیرۆزی هه ڵته كێنرێت، بتی 
نه گۆڕه كان تێك بشكێنرێت، ده رگا له  پرسیاره  قه ده غه  
كراو و نه گۆڕه كان بكرێته وه ، ئه م كاره ش وا ده كات 
سه ره كیيه كانی  سه رچاوه   له گه ڵ  عه قڵ  ڕاسته وخۆ 
بڕه خسێنرێت  بۆ  هه لی  ببێته وه ،  ڕووبه ڕوو  دیندا 
ئیسالمیيه كان  نادیاره   )میتافیزیك(یاو  بۆئه وه ی 
له   ببێت  ڕزگاری  عه قڵ  تاوه كو  هه ڵوه شێنرێن،  لێك 
كه   ئاینی  وشیاری  له كارخستنی  دیارده یه كی  هه موو 
مرۆڤ دایناوه ، ئه وكاته  هه موو ئه و شورا و قه اڵیانه  
ئه مه ش  هه ڵیچنیوه ،   داخراو  فیكری  كه   ئه ڕوخێن 
به بێ  جێبه جێكردنی ڕه خنه ی مێژوویی له  كه له پووری 
به رز  قورئانی  له كاتێكدا  نابێ ،  ئیسالمی  و  عه ره بيی 
نه گۆڕه كانه ،  مه رجه عیه تی  و  پیرۆزيیه كان  ڕه مزی 
ده ستپێبكات،  له وێوه   ئه بێ   میتۆده   ئه م  جێبه جێكردنی 
و،  داخراو  ده قی  ده سه اڵتی  له   بین  ده رباز  تاوه كو 
سه رچاوه ی  ده قه وه   له   تریش  ده سه اڵتێكی  له هه ر 
گرتووه ، چونكه  پیرۆزيیه كان عه قڵ پووچه ڵ ئه كه نه وه ، 
وای لێ  ئه كه ن ته نها له  ڕێگه ی ئه ودا، یان به  ڕێنمایی 

ئه و بیر بكرێته وه .
ئه و بڕیاره ی گوتاری نوێگه ری له سه ر ڕه فزكردنی 
سه راپای وێنای ئیسالمی )التصور االسالمی( داویه تی، 
له و تێڕوانینه وه  سه رچاوه ی گرتووه  كه  به سه ر خۆیدا 
داخراوه  و ناتوانێ  خۆی له ژێر چنگی ده سه اڵتی ده ق 
به رده م  له   ڕێگره   نه توانینه ش  ئه م  كه   بكات،  ڕزگار 
داهێناندا،  بۆئه وه ی بگه ین به  داهێنان پێویسته  ئازادی 
مرۆڤ وااڵ بكرێت و شۆڕش به سه ر پیرۆزی كوێرانه  

و ئه فسانه  و پیاهه ڵداندا بكرێت.

3. پووچه ڵكردنه وه ی مه رجه عیه تی قورئان:
میتۆده   له   تێكه ڵه یه ك  نوێگه ری سه رده م،  گوتاری 
هاوچه رخه كانی ئاماده كردووه ، بۆ الدانی پیرۆزيیه كانی 
ئه بینین  بۆیه   مه به سته كانی،  به   گه یشتن  و،  قورئان 
هه موو ڕێگه یه كی گرتۆته به ر و،  له  هه موو ده رگایه كی 
ڕه خنه كانیان  تیری  ڕووی  ترسناكترینیان  داوه ، 
سوورن   و،  قورئان  مه تنی  واتای  وشه  و  كردۆته  
ڕه خنه گرانه ی  ووردبوونه وه یه كی  ئه وه ی  له سه ر 
مێژوویی )ئه نترۆپۆلۆژیا( له  ماهیه تی قورئاندا، هه موو 
ته قلیدی  عه قڵی  مه ترسیيه وه   ئه خاته   پیرۆزيیانه   ئه و 
تێكه ڵه یه   میتۆده   ئه و  كه   به وشێوه یه ی  بنیاتیناوه ، 
گه ردن  قورئان  پیرۆزی  ئه كات  بانگه شه   ده یخوازێت 
تاوه كو  لێكهه ڵوه شاندنی،  كه چ بكات بۆ شیكردنه وه  و 
مرۆڤ ئازاد بكرێت له  دیلی هه ر ده سه اڵتێك له  كاروانی 
هه روه ك  ئه كات،  لێ   ڕێگری  هاوچه رخانه ی  ژیانی 
دێنه   كه   بكات  كێشه كانی  چاره سه ری  ناتوانێ   مرۆڤ 
به رده می،  تاده ست بگرێت به  ده سه اڵتی ئه و ده قانه وه ، 
له م  ئاڵۆزتر ده كات.  بۆئه وه ی عه قڵ  بگره  كێشه كانی 
جیهانه  بێ  بنه دا چێژ له  ئازاديیه كانی وه ربگرێت، ئه بێ  
چاودێری  له   هه ڵوه شێنرێته وه ،  قورئان  مه رجه عیه تی 
سرووش ئازاد بكرێت و، خۆی خاوه ن ده سه اڵت بێت 
و،  هه موو بوونێكی بۆ بگه ڕێنرێته وه ، ده سه اڵت ته نها 
ده سه اڵتی عه قڵ بێت و،  ده سه اڵت بۆ پێداویستی واقیع 

بێت.
بیانووی  به   نوێگه ری  خوێندنه وه ی  هه ڵگرانی 
داخراو،  په رژینێكی  به   ده وره دراوه   قورئان  ئه وه ی 
و  قورئان  له   ڕه خنه گرتن  بانگه شه ی  به رده وام 
لێكهه ڵوه شاندنی دووباره  ئه كه نه وه ،  وه ك ئه وه ی ئه م 
به كارهێنانی  به بێ   بكات  هه وادارانی  له   زۆر  په ڕاوه  
عه قڵ ناوه ڕۆكه كه ی وه ربگرن و قه ناعه تی پێ  بێنن، 
يََتَدبَُّروَن  )أََفَل  ئه فه رموێت:  بااڵده ست  خوای  له كاتێكدا 
الُْقرْآَن  َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلًفا كَِثريًا( النساء: 82

دابه زینیيه وه  ده رگای وااڵبووه   له  ڕۆژی  قورئان 
ڕه خنه یه ك،  هه موو  كردنه وه ی  ڕووبه ڕوو  بۆ 
تا  و،  بینه رانی  چاوی  پێش  خستۆته   ڕه خنه كانیشی 
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درۆ  به ڵگه   به  چه ندین  و   ئه خوێنرێته وه ،  ئه مڕۆش 
قورئان  ده رخستووه ،  بنه ماكانیانی  بێ   ڕه خنه   و 
بانگی ژیری ئه كات له  ڕه خنه كانیان وورد ببێته وه  و 
نوێگه ری  به اڵم ڕه خنه گرانی  بكات،  تێدا  پیاچونه وه ی 
میتۆدی  به هۆی  وایه   باوه ڕیان  سه ره تاوه   له   هه ر 
نه ویستیان  به ڵگه   ئه نجامی  عه قڵیيه وه ،  و  زانستيی 
كۆمه ڵێك  له   ئه بیننه وه   خۆیان  كه   كه وتووه   چنگ 
هه ڵئه وه شێننه وه ،  قورئان  ڕێنماییه كانی  بیروڕادا، 
پیاهه ڵدان  و  ته قلید  به   پێچه وانه ش  ڕه خنه یه كی  هه ر 

ناوده به ن.
گوتاری  پێكرد،  ئاماژه مان  كه   بنه مایانه وه   له و   
وه صفی  هه موو  ئه دات  به خۆی  ڕێگه   نوێگه ری 
قورئان  پێگه ی  بۆ  ناشێت  كه   الیه ندار  ئایدۆلۆژی 
وه ك سرووشی خودا،  بخاته  پاڵ قورئان،  دیارترین 
پشت  به یه كه  و  دژ  قورئان  كه   ئه وه یه   وه سفيشیان 
قورئان  هه ڵویستی  هه روه ها  نابه ستێ ،  به ڕاستی 
به رانبه ر به  هۆنراوه  به  هه ڵوێستێكی ئایدۆلۆژی ناو 
خۆی  له سه ر  ئه وه   قورئان  كاتێك  ئه ڵێن  و  ده به ن، 
هۆكارێكه   چه ند  له به ر  بێت،  هۆنراوه   كه   الئه دات 
په یوه ندی به  وێناكردنی عه ره به وه  هه یه  بۆ سه رچاوه  
شێوه   به هه مان  هۆنراوه ،  ناوه ڕۆكی  وه زیفه  و  و 
ئه یه وێت، ناونیشانی شاعیری له سه ر محه مه د )د.خ( 
كۆمه ڵگه یه دا  له و  شاعیر  وه زیفه ی  چونكه   البه رێت، 
جیاوازه  له و وه زیفه یه ی ده ق بۆ محه مه د )د.خ( داناوه ، 
به م خوێندنه وه یه ش گوتاری نوێگه ری قورئان وه ك 
میتۆدی ماركسی به  میتۆدێكی ئایدۆلۆژی ناوده بات، 

له م ڕوانگه یه وه  قورئان ئه بێته  پڕۆژه یه كی ئایدۆلۆژی 
پێویستی  به   هه ركات  ئه كات،  بااڵ  به چینی  خزمه ت 
له بار  بۆ  وه زعه كه شی  ئه گه ر  ئه بێت،  لێبورده   زانی 
دژ  ده الله ته دا  له م  ده كات،  كوشتن  به   فه رمان  بوو 
به یه كه كان كۆ ئه كاته وه ، به  ئومێدی ئه وه ی كۆمه ڵێك 

ده سته ی نه گونجاو، یه ك بخات.
له   خوازه كان  نوێ   باسانه ی  له و  تر  یه كێكی 
پایه به رز  قورئانی  ئه ده ن:  پێ   ڕواجی  نوسینه كانیاندا 
شێواندن  دوچاری  كه   ده قانه وه   ئه و  ڕیزی  ئه خه نه  
وه ك:  ناونیشانی  هه ندێك  بۆته وه ،  ده سكاریكردن  و 
گوتاری  یان  قورئانی،  موژده ی  یان  پیرۆز،  كتێبی 
ته بشیری، كه  له  ئایینی مه سیحيیه وه  وه ریانگرتووه  و 
دای ئه بڕن به سه ر قورئاندا، بۆئه وه ی قبوڵی ڕه خنه  و 
قسه له سه ر كردن بكات، هه روه ك ناوزه دی ئه كه ن به  
هه ندێك چه مكی ئه ده بی و فه لسه فی تازه ی ڕووكه شی 
وشه ،  یۆنانیيه كه ی:  واتا  القرآنى(  وه ك:)اللوغوس 
وته ی خودا، عه قڵی كوللی ئه گه یه نێت(، یان ئه فسانه ی 
قورئانی، یان داستانه  دراماتیكیيه  سه رسوڕهێنه ره كان، 
یان جادوكار و سه ر نجڕاكێشه ، مه به ستیش له  هه موو 
ئه مانه ی ڕابردوو له ناوبردنی هه موو ئه و جیاوازيی و 
تایبه تمه ندیانه یه  كه  قورئانی به رز له  ده قه  مرۆییه كان 
جودا ئه كاته وه ، ئه و خوێندنه وه یه  وه ك هه موو ده قێكی 
هه یه   ئه وه نده   به اڵم  ئه كات،  قورئان  ته ماشای  تر 
قورئان ده قێكی نایاب و كراوه یه  له  ڕاڤه یه كدا قه تیس 
ڕاڤه  و  هیچ  ئه چێت،  خه ڵكه وه   داوای  به ده م  نامێنێت، 
لێكدانه وه یه ك به  یه كجاری دایناخات، له م تێڕوانینه وه  

گوتاری نوێگه ری ڕێگه  به خۆی ئه دات هه موو 
وه صفی ئایدۆلۆژی الیه ندار كه  ناشێت بۆ پێگه ی 

قورئان وه ك رسووشی خودا،  بخاته  پاڵ قورئان.

;
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له   ده قێك  هه موو  نیه ،  ئیعجاز  خاوه نی  قورئان  ته نها 
جودای  هه یه   تایبه تمه نديیه كی  جۆره   خۆیدا  خودی 

ئه كاته وه  له  ده قێكی تر.
خودایی  پوچه ڵكردنه وه ی  بۆ  له مانه   له گه ڵ 
به شێوه یه كی  نوێخوازه كاندا  لۆژیكی  له   سرووش، 
جێگیر پوچه ڵكردنه وه ی هه موو كه له پووری ڕاڤه كارانی 
قورئان به دوای خۆیدا ئه هێنێت،  وه ك ته قه لالیه ك بۆ 
یه ك  قورئانیيه كان،  له  ڕاڤه   خه ڵك  دوورخستنه وه ی 
لێزمه  گومان ئه ڕژێنن به سه ر زانایانی ڕاڤه كاردا، تاوه كو 
ئه و خه ڵكه  هیچ په یوه ندیيه كیان به  ڕاڤه كانی قورئانه وه  
له وه   سه رده میانه   میتۆده   ئه م  نه مێنێت،  هه ڵگرانی 
تێگه یشتوون ته نها ده ربڕینی ئه و مه به سته  كیناويیانه ی 
باسمان كرد به س نیه  بۆ دابڕینی خه ڵك له  سرووش، 
به ڵكو له گه ڵ ئه مه شدا بۆ گه یشتن به  ئامانج و مه به سته  
شاراوه كانیان، كار ئه كه ن بۆ هه ڵوه شاندنه وه ی هه موو 
ته فسیر،  زانایانی  نوسراوه كانی  و  شیكاريی  ڕاڤه  و 
پیرۆزه   قورئانی  كه   سه ره كیيه كه وه   سه رچاوه   له   كه  
وه ریانگرتووه ، كارئاسانیان بۆ ئیمانداران كردووه ، تا 
بیر له  ئایه ته كان بكه نه وه  و مه به ست و ئه حكامه كانی 
لێ  ده ربێنن و، له سه ر ئه رزی واقیع له  ژیانی ڕۆژانه ی 
میتۆده   چێوه ی  چوار  له   و   بكه ن،  جێبه جێی  خۆیاندا 
ڕۆژئاواییه كاندا، ئه ره گۆن ئاماده سازی بۆ كردووه  و، 
سه روكاری ئه م هێرشه  سه رسه ختانه یه  ئه كات، ڕاڤه كانی 
ناوده بات،  ئایدۆلۆژی  پیاهه ڵدانی  به گوتارێكی  قورئان 
واقیع  له   دوور  میتۆدێكی  خاوه ن  ڕاڤه كاران  ئه و  الی 
بیردۆزه یه كی  به   بیردۆزه   داخراون،  )سكۆالستیك(ی 
تر چاره سه ر ئه كه ن و، به دوای یه كدا تیۆره كانی یه كتر 
ئه جوونه وه ، ئه م بیردۆزه )سكۆالستیكیه (ش دابه شبووه  
له   پێكهاتووه   و،  باڵو  و  پرش  زانیارییه كی  چه ند  بۆ 
كه   داخراو،  به رهه می  بێ   مه زهه بی  ده زگایه كی  چه ند 

خه ریكی كێبڕكێن له نێو خۆیاندا.
به  ته فسیر  بۆ  خوێندنه وه یه   ئه م  ئه ره گۆن 
داناوه ،  نمونه یی  عه قاڵنی  و  زانستيی   خوێندنه وه یه كی 
تێڕوانینی  لێبكرێت،  له   چاوی  ئه زانێت  به پێویستی 
كه له پووری  بۆ  پێواویه تی  پێناسانه ی  ئه و  خۆیدا 

ته فسیر به سن بۆ دووركه وتنه وه ی خه ڵكيی و گه ڕانیان 
تردا،  هاوچه رخی  تازه ی  سه رچاوه ی  شوێن  به  
هه بێت،  سه رده میانه یان  تازه ی  تێگه یشتنێكی  تاوه كو 
ئایدۆلۆژیاویه ی  قسه   ئه م  نابینایی  ده رخستنی  بۆ 
به ویژدانه كانی  هاوتا  له   یه كێك  قسه ی  ئه ره گۆن، 
خۆی ئه هێنین كه  تانه ی له  قسه كه ی داوه  و ئه ڵێت: با 
تفاقی  چونكه   زانستيیه،   ئێمه   خوێندنه وه ی  وایدابنێین 
ڕاڤه كاره   تفاقی  له   جیاوازمان  هاوچه رخی  زانستی 
پێشینه  كالسیكیه كانی پێشوو به كارهێناوه ؟ به اڵم ئێمه  
ڕاڤه كارێك  هه ر  له به رئه وه ی  ناسه لمێنین،  ڕایه   ئه م 
ڕاڤه ی قورئان ئه كات، كاتێك ڕاڤه ی ئه كات به گوێره ی 
ڕاڤه ی  خۆی  سه رده می  باوی  زانستی  سیسته می 
له   ئه كات، هه موو خوێنه رێك بۆی هه یه  زمانی خۆی 
قورئاندا ئه زموون بكات و زانستی خۆی تاقی بكاته وه ، 
هه موو كه س ئه و واتایه ی ئه خاته سه ر كه  ئه یه وێت و، 

به گوێره ی ستراتیژیه تی خۆی ئه یخوێنێته وه .
4.ههڵوهشاندنهوهیكاركردنبهقورئان:

الی نوێخوازه كان یاسایه كی گشتی بۆ تێگه یشتن 
له  قورئان نیه  و،  ئه ڵێن دابه زیوه  تاوه كو به  ڕه هایی 
چونكه   خه ڵكی،  به رنامه ی  و  مه رجه ع  به   ببێت 
له ویتر،  هه یه   جیاوازی  تێگه یشتنی  و  هه ركه سه  
هه موو  نه بێت  گشتی  یاسایه كی  ئه كات  وا  ئه مه ش 
خه ڵكی په نای بۆ به رن، ئه م بۆچونه ش به دیده كه یت 
یه كێكیان  بۆ  به ڵگه   وه ك  قورئان  ئایه تێكی  كاتێك 
تێگه یشتنی  ئه ڵێت: ئه وه   ئه هێنیته وه ، ڕاسته وخۆ پێت 
ئه م  ئه ڵێت:  یان  ناكات،  پابه ند  من  ئایه ته كه   بۆ  تۆیه  
تر  خوێندنه وانه ی  له و  یه كێك  وه ك  خوێندنه وه یه ش 
بۆ قورئان ئه گونجێت، یان ئه گه ر بڵێیت ئیبنو عه باس 
خوێندۆته وه ،  وایان  پێشینه كان  له   تر  كه سانی  یان 
له   یه كێك بێت  ئه كرێت  ئیبنو عه باسیش  ئه ڵێت: ڕای 

خوێندنه وه كانی تر!!.
هه ڵگرتنی  خوێندنه وه یه :  ئه م  كۆتایی  به ره نجامی 
گوتاری قورئانی خوداییه  له سه ر زه وی، چونكه  به پێی 
چه ندین  كه   ڕێژه یی  خوێندنه وه ی  ته نها  ئه وان  ڕای 
خوای  مه به ستی  ئه ی  ئه مێنێته وه ،  هه ڵده گرێت  واتا 
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ڕاستیيه ،  تاكه   ئه وه ش  كه   ئایه ته كه ،  له   بااڵده ست 
به پێی گومانی ئه وان كه س پێی ناگات، نه سر حامید 
ده قه   خودی  داماننا  ئه گه رێكدا  له   ئه ڵێت:  زه ید  ئه بو 
قورئانییه كه  ده الله تێكی هه یه ، ئه وه  موسته حیله  كه س 
بانگه شه ی ئه وه  بكات ئه و تێگه یشتنه ی ئه و به رانبه ره  
ئه م  بااڵده ست  خوای  ئه وه ی  دوای  ده الله ته ،  به و 
قورئانه ی ناردووه  بۆمان تاوه كو ڕووناكیيه كی ئاشكرا 
ده رمان  بگرێت،  ده ستمان  و  بكات  ڕێنماییمان  بێت، 
به   ئه یانه وێت  ئه وان  بۆ ڕووناكی،  تاریكایی  له   كات 
بیانووی ئه وه ی مه حاڵه  كه س بگات به مه به ستی خوا 

ئه و په یوندییه ی نێوان خوا و به نده كانی بقرتێنن.
كۆمه ڵێك  قورئان  ئه بێ   بێت  قسه یه   ئه م  به پێی 
بگه ڕێنه وه ،  بۆی  خه ڵكی  نه بێت  واتایه كی  وشه بێ ، 
ئه وكاته  ئه م ئوممه ته ش وه كو هه ریه ك له  ئوممه ته كانی 
خوایی  سرووشی  به   كاركردنیان  كه   لێدێت  تری 
وه ستاندووه ، زییادی كوڕی له بید )خوا لێی ڕازی بێت( 
ئه ڵێت: پێغه مبه ر)د.خ( شتێكی باسكرد، پاشان فه رمووی 
ئه وه  كاتێك ئه بێت زانست نه ماوه ، وتم ئه ی پێغه مبه ری 
خوا، چۆن زانست نامێنێت ئه وه تا ئێمه  فێری قورئان 
ئه كه ین،  ڕۆڵه كانیشمان  ڕۆڵه كانمانی  فێری  و  ئه بین 
فێری ڕۆڵه كانی خۆیانی ئه كه ن تا ڕۆژی قیامه ت؟ وتی: 
دایك ڕۆڵه  ڕۆت بۆ بكات ئه ی كوڕی دایكی له بید، من 
له  شاره زاترینی پیاوه كانی مه دینه  ئه م بینێت، ئایا ئه وه  
به اڵم  خوێننه وه ،  ئینجیل  و  ته ورات  نیه   فه له   و  جوو 

هیچ سوودێك له  ناوه ڕۆكه كه ی نابینن.
5.ههڵوهشاندنهوهیتێگهیشتنیڕاستلهئاین:

خوێندنه وه ی تازه  بۆ ده قی قورئان، له به رئه وه ی 
بێكۆتا  ئه گه ری  چه ندین  به   خوێندنه وه یه كه  
چاو  له   ڕۆژگارێكداین  له   له به رئه وه ی  شێوێنراوه ، 
گۆڕاوه ،  بارودۆخ  ڕیشه یی  به شێوه یه كی  پێشوودا 
خوێندنه وه یه كی  ئه بێته   تازه   خوێندنه وه ی  بۆیه  
له  ئوممه ت  ڕاسته قینه یه ی  ئاینه   ئه و  بۆ  له كارخه ر 
 سه رده می پێغه مبه ره وه ، نه وه  له  دوای نه وه  تائێستا 
گواستویانه ته وه ، ئه م خوێندنه وه  تازه یه  ئه كرێت هه ر 
ناوێكی تری لێ  بنرێت جگه  له  ئیسالم، هه ندێك له و 

به   پشتیان  تازه   ئاینی  له   تێگه یشتن  بۆ  شێوێنه رانه  
ده ربڕینی تر به ستوه ، وه ك: زاراوه ی په یامی دووه م 
ئیسالم،  په یامی  بۆ  دووه م  ڕووی  یان  ئیسالم،  بۆ 
كه   بوو  ئه وه   سه ره تا  په یامی  بۆئه وه ی  ئاماژه یه كه  
په یامی  گرت،  له نگه ری  له سه ری  ئیسالم  ئوممه تی 
تێنه گه یشتوون،  لێی  كه   ڕاسته قینه یه   په یامی  دووه م 
ئاینه   به و  ببێت  تا  هاتووه ،  تێگه یشتنی  كاتی  ئێستا 

ڕاسته ی خوێندنه وه ی تازه  موژده ی هاتنی داوه .
خوێندنه وه یه   ئه م  تازه یه ی  تێگه یشتنه   ئه و 
به رهه می دێنێت بۆ ئاین، له ڕاستیدا وه ك سه ره تایه ك 
باوه كان،  تێگه یشتنه   هه موو  به   دژه   تێگه یشتنێكی 
په یوه ندی  نیه ،  جیاوازی  ئه وان  الی  تێگه یشتنه   ئه و 
په یوه ندی  یان  بێت،  بیروباوه ڕه وه   پایه كانی  به  
ئیسالمه ی  ئه و  بێت،  ئاكاره وه   و  شه ریعه ت  به  
قسه   نوێگه رییه كان  هاوچه رخه دا  خوێندنه وه   له م 
له باره یه وه  ئه كه ن، ئه و ئیسالمه  نیه  خوای بااڵده ست 
بێ   به رزو  خوای  كه   محه مه د)د.خ(  سه ر  ناردویه تیيه  
يَن ِعنَد اللَِّه اْلِْسَلُم ۚ َوَما  وێنه  له باره یه وه  ده  فه رموێت: )إِنَّ الدِّ
اْخَتلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم بَْغًيا بَْيَنُهْم َوَمن 

يُع الِْحَساِب( آلعمران:19 سه رچاوه ی  يَكُْفْر ِبآيَاِت اللَِّه َفإِنَّ اللََّه رَسِ

مامه ڵه كردن  بۆ  نه گۆڕه ،  بااڵده ست  خوای  الی  ئايین 
میتۆدی  و  زانستی  سه رچاوه ی  ئایه تێكدا،  له گه ڵ 
خوێندنه وه ی  هه ڵگرانی  ئه ڵێی  هه یه ،  خۆی  تایبه تی 
نوێگه ری خۆیان ماند و ئه كه ن كتێبه كه ی خوا كه  خۆی 
ئه یپارێزێت، بخه نه  ڕیزی كتێبه  پیرۆزه كانی پێشووه وه ، 
كه  دوچاری هه موو شێواندن و ده سكاريیه ك بۆته وه ، 
هه موو  جێبه جێكردنی  بۆ  تاقیگه یه ك  به   بووه   به ڵكو 
میتۆده  زمانه وانیيه كان به سه ریدا، كه  ئه وه ش سه ری 
كێشا بۆ جیاوازيی و دووبه ره كی، كه  به چاوی خۆمان 
)َوَما  پیرۆزه یه :  ئایه ته   ئه م  نهێنی  ئه وه ش  ئه یبینین، 
بَْيَنُهْم  بَْغًيا  الِْعلُْم  َجاَءُهُم  َما  بَْعِد  ِمن  إِالَّ  الِْكَتاَب  أُوتُوا  الَِّذيَن  اْخَتلََف 

دوای  آلعمران:19.  الِْحَساِب(  يُع  رَسِ اللََّه  َفإِنَّ  اللَِّه  ِبآيَاِت  يَكُْفْر  َوَمن   ۚ

له و  هه ندێك  بۆئه وه ی  اْلِْسَلُم(،  اللَِّه  ِعنَد  يَن  الدِّ إِنَّ  ئایه تی:) 

بڵێی  وه ك  پێكرد،  ئاماژه مان  كه   ده ربكه وێت  واتایانه  
خوای بااڵده ست ئیمانداران ئاگادار ئه كاته وه  نه كه ونه  
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به ره و  به هۆیه وه   كه   دڵه وه ،  له   كینه   تاقمه   ئه و  داوی 
دووبه ره كی و له ناوچوون بڕۆن، كه  ئه مه ش سوننه تی 
بااڵده ست  له  دروستكراوه كانیدا. وه ك خوای  خودایه  
ئه فه رموێت: )َوَمن يَْبَتغِ َغرْيَ اْلِْسَلِم ِديًنا َفلَن يُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اْلِخرَِة 

يَن( آلعمران: 85.  ِمَن الَْخارِسِ

ئه مه ش بڕیارێكی یه كالییكه ره وه یه  بۆ ڕێگریكردن 
له  خاوه نی ئه و گومانانه ، هه روه ها به رچاوڕوونیيه كی 
زه ره رێكی  ڕێگایه   ئه و  چاره نووسی  كه   ئاشكرایه ، 
ئیسالمێكی  ئه وه   ئه وان  الی  به اڵم  ڕوونه ،  ئاشكراو 
تازه یه  و ته واو نه بووه ، ئه ره گۆن ئه ڵێت: ئیسالم قه ت 
سیاقێكی  هه موو  له ناو  پێویسته   به ڵكو  نابێ ،  ته واو 
قۆناغێكی  هه موو  له   و،  ڕۆشنبیریدا  و  كۆمه اڵیه تيی 
مێژوويیدا، دووباره  واتای بۆ دیاری بكرێت و پێناسه  
بكرێته وه ، به پێچه وانه ی ویستی خودا، الی ئه وان ئه بێ  
)ُحرَِّمْت  بچنه وه :  به واتاكانیدا  سه رله نوێ   حوكمانه   ئه م 
َوالُْمْنَخِنَقُة  ِبِه  اللَِّه  لَِغرْيِ  أُِهلَّ  َوَما  الِْخنِزيِر  َولَْحُم  ُم  َوالدَّ الَْمْيَتُة  َعلَْيكُُم 

ُذِبَح  َوَما  َذكَّْيُتْم  َما  إِالَّ  ُبُع  السَّ أَكََل  َوَما  َوالنَِّطيَحُة  يَُة  َوالُْمرَتَدِّ َوالَْمْوُقوَذُة 

الَِّذيَن  يَِئَس  الَْيْوَم   ۚ ِفْسٌق  َذلِكُْم  ِباْلَزاَْلِم   تَْسَتْقِسُموا  َوأَن  النُُّصِب  َعَل 

ِديَنكُْم  لَكُْم  أَكَْملُْت  الَْيْوَم   ۚ َواْخَشْوِن  تَْخَشْوُهْم  َفَل  ِديِنكُْم  ِمن  كََفُروا 

َوأَْتَْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم اْلِْسَلَم ِديًناۚ  َفَمِن اْضطُرَّ ِف َمْخَمَصٍة 

ئیسالمی   .3 المائده :  رَِّحيٌم(  َغُفوٌر  اللََّه  َفإِنَّ   ۚ ِثٍْم  لِّ ُمَتَجانٍِف  َغرْيَ 

تازه ی سه رده میانه ی تێگه یشتوو، هیچ پێویست ناكات 
له سه ر پێنج پایه  دابمه زرێت، زه كات واجب نیه،  به ڵكو 
ناپێكێت،  مه به ست  ئێستا  ئاره زوومه ندانه یه ،  كارێكی 
چونكه  به  ته نگه وه  هاتنی نه ريتی ئه و كاته ی عه ره بی 
و  بچووك  سامانداره   بۆ  ده ستی  ئه وه نده ی   بووه ، 
خاوه ن  بۆ  ده ستی  ئه وه نده   بردووه ،  مامناوه نده كان 
ماڵه  قه به كان نه بردووه ، ڕۆژوو به هه مان شێوه  كارێكی 
بووه ،  فه رز  عه ره ب  له سه ر  ته نها  ئاره زوومه ندانه یه ، 
ڕۆژوو  بۆیه   عه ره بیيه وه ،  ژینگه ی  به   تایبه ته   چونكه  
بۆ غه یری عه ره ب ته نها بۆ ڕێنمایی و په ندی ئاینیيه ، 
مسوڵمانان  له سه ر  ڕۆژگاره دا  له م  ڕۆژوو  ته نانه ت 
كه مكردنه وه ی  هۆی  ئه بێته   له به رئه وه ی  حه رامه ، 

به رهه م.
ئه م  تازه یه ،  تێگه یشتنه   ئه م  بنه مای   له سه ر 

خوێندنه وه یه  سنووره كان )الحدود( هه ڵئه وه شێنێته وه ، 
چونكه  كۆمه ڵێك سزای كێوی ده شته كی قیزه ونه ، بۆ 
ئێمه   به  كه ڵكی سه رده می  قۆناغێكی مێژوویی بووه ، 
ئه خاته   میراتی جیاوازی  نایه ت.  هه روه ك سیسته می 
نێوان پیاو و ژنه وه  و  له گه ڵ ئه م سه رده مه دا ناگونجێت 
بۆیه   بدرێت،  پێ   مێیینه ی  ئه وه نده ی  دوو  نێرینه  
بووه ،  سه رده مه   ئه و  كۆمه ڵگه ی  داواكاريیه كی  ئه وه  
وه كو:  خێزان  سیسته می  هه ڵوه شێنرێته وه ،  پێویسته  
یاسای  لێكجیابونه وه )الطالق(،  یاسای  قه وامه ،  یاسای 
مناڵ به خێوكردن، یاسای زیاتر له  یه ك ژن) التعدد(، 
گۆڕانكاریيه كانی  له گه ڵ  له باربردن،  مناڵ  یاسای 
سه رده مدا، یه كناگرێته وه ، بۆیه  پێويسته  ئه و یاسایانه  
چونكه   بكرێنه وه ،  هه موار  یان  هه ڵوه شێنرێنه وه ، 
نێوان  یه كسانی  و  دادگه ريی  له گه ڵ  هه یه   دژایه تیان 

ژن و پیاودا.
له سه رخۆی  خوێندنه وه ی  ئه ڵێت:  ئه ره گۆن  وه ك 
ژنێك  له   زیاتر  ڕێگریكردنی  بۆ  سه ر  پیرۆز  قورئانی 
ئه كێشێت!! ئه م خوێندنه وه یه  به وه  كۆتایی دێت ڕێگه  به  
هه ندێك جۆری زینا بدات، له  بازنه ی قه ده غه كراوه كان 
ده ریبكاته  ده ره وه  كه  ده قه  نه گۆڕه كان چه سپاندویانه ، 
كورت  زینا  واتای  پێویسته   ئه ڵێت:  شه ره فی  محه مه د 
پیاوێك  و  ژن  نێوان  سێكسی  په یوه ندی  له   بكرێته وه ، 
په یوه ندیيه   ئه م  ته نها  هه بێت،  هاوسه ری  یه كێكیان 

ئه كرێت به تاوان دابنرێت.
)د.خ(  محه مه دی  كه   خوایی  ئیسالمی  شێوه یه   به م 
پێی نێردراوه  ئه سڕرێته وه ، ئیسالمێكی داهێنراو به  پایه  
تازه  و هاوچه رخه كانیيه وه  ده هێنرێته  جێگه ی، كه  قابیله  
بۆ هه موو تێگه یشتن و لێكدانه وه یه كی بێ  سنور، چه مكی 
یه كتاپه رستیيه ،  لێی  مه به ست  كه   ئیبراهیم  میلله تی 
ئاینه كان  یه كخستنی  و  یه كسانكردن  بۆ  گۆڕراوه  
)وحدة االديان(، هه روه ها هاوبه ش بۆ خودا په یداكردن، 
بكرێت،  خوا  غه یری  بۆ  په رستش  نیه   ئه وه   مه به ست 
نه چوون  پێش  به ره و  و  چه قبه ستوويی  واتای  به ڵكو 
هه روه ها  جواڵوه دا،  بوونه وه ره   له م  قه تیسمانه   و 
و  ئه خوازرێت  به وشێوه یه ی  گۆڕانكاريیه   ئه نجامنه دانی 
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دواكه وتوویی  بابه تيیه كاندا،  مه رجه   له گه ڵ  ئه گونجێت 
یه كتا  یه كتاپه رستیيه ،  پێشكه وتن  دانانه ،  هاوبه شی 
ئوممه ت  یه كخستنی  پێی  مه به ست  )التوحید(  په رستی 
خودادا،  یه ك  له   خوداكان  یه كخستنی  نه ك  فیكره ،  و 
فریشته ،  كورسی،  عه رش،  وه ك:  به گشتی  نادیاره كان 
تۆمارگه )السجالت(،  ڕێگه )الصراط(،  شه یتان،  و  جنۆكه  
ئه فسانه یی  وێناگه لێكی  جگه له   تریش،  شته نادیاره كانی 

هیچی تر نیه .
ڕاڤه كردنی  نوێخوازه   خه ڵكه   ئه و  ڕێڕه وی 
كه   خراپ،  لێكدانه وه یه كی  به   شه رعیيه كانه   ده قه  
)د.خ(،   پێغه مبه ره   درۆخستنه وه ی  به   ناوه ڕۆكه كه ی 
ئه م فه رموده یه ی پێغه مبه ر)د.خ( به سه  بۆ ده رخستنی 
ِتي  بۆچوونه  خراپه كانیان: )َسَيكُوُن ِف آِخِر الزََّماِن نَاٌس ِمْن أُمَّ
يَّاكُْم َوإِيَّاُهْم( واته  له   ثُونَكُْم َما لَْم تَْسَمُعوا ِبِه أَنُْتْم َواَل آبَاُؤكُْم َفإِ يَُحدِّ

ئه بن قسه گه لێكتان  په یدا  ئوممه تم خه ڵكانێك  كۆتایی 
بۆ ئه كه ن خۆتان و باوانتان نه تانبیستووه ، ده خیلتانم 
له  خۆتان و له وان(. له  وته یه كی تردا هاتووه :)يَكُوُن ِف 
ابُوَن، يَأْتُونَكُْم ِمَن اْلََحاِديِث ِبَا لَْم تَْسَمُعوا أَنُْتْم،  الُوَن كَذَّ آِخِر الزََّماِن َدجَّ

)صحیح  يَْفِتُنونَكُْم(  َواَل  يُِضلُّونَكُْم،  اَل  َوإِيَّاُهْم،  يَّاكُْم  َفإِ آبَاُؤكُْم،  َواَل 

مسلم، نفس المرجع( واته : له كۆتا ڕۆژگاردا هه ندێك 
فێڵباز و درۆزن په یدا ئه بن قسه گه لێكتان بۆ ئه كه ن 
ده خیلتان  نه تانبیستووه ،  باپیرانتان  و  باو  و  خۆتان 
بم له  خۆتان و له وان، گومڕاتان نه كه ن و له  ڕێگه ی 
ڕاست نه تان ترازێنن. سه باره ت به  گومانی هه ندێك له  
نوێخوازه كان كه  خوێندنه وه كه ی ئه وان نوێكردنه وه ی 
)إن  هه واڵیداوه :  له باره یه وه   پێغه مبه ر)د.خ(  كه   ئاینه ، 
الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دينها(. )رواه ابو داود، حديث رقم4291، وصححه 

االلبانى فى الصحيح الجامع، برقم2755(.
ڕاست نیه ، له به رئه وه ی مه به ست له  تازه كردنه وه ، 
له كاتێكدا  ئاینيیانه یه   مه شغه ڵه   ئه و  زیندوكردنه وه ی 
پێغه مبه ر)د.خ( و هاوه اڵنی و شوێنكه وتوانی به  چاكی 
داهێنانی  نه ك  نه ماوه ،  شوێنه واریان  بوون،  له سه ری 
ڕاشكاوی  به   حه نه فی  حه سه ن  وه ك  تازه ،  ئاینێكی 
سه رده م  پێداویستی  به گوێره ی  پێویسته   وتویه تی: 

له   یه كه م  هه نگاوی  بگۆڕرێن،  بۆماوانه   تیوره   ئه و 
زانستی ئوصولی ئاینه وه  ده ستپێبكرێت، ئه مه ش دژه  
پێشه وایانی  پێغه مبه ر و هاوه ڵه كانی و  ئه وه ی  له گه ڵ 
سه رده مه  چاكه كان له سه ری بوون، ئايین بنچینه كه ی 
ناگۆڕێت،  و  دانانرێت  له بری  تر  ئاینی  دامه زراوه ، 
به اڵم ئه و لێتێكچوون و هه اڵنه ی به  زه ین و كرداری 

خه ڵكیيه وه  لكاوه  ئه بێ  لێی بكرێنه وه .
پوخته ی بابه ت: خوێندنه وه ی هاوچه رخ بۆ ده قی 
بۆ  تازه   چه مكی  سه رهه ڵدانی،  هۆی  بۆته   قورئان، 
یه كالكه ره وه كان  ئایه ته   كه   ئیسالمیيه كان،  نه گۆڕه  
چه مكه   له و  پوخته یه ك  بڕیویانه ته وه ،  )المحكمات( 

تازانه  باس ئه كه ین:
A. داڕشتنی تێگه یشتنی تازه  بۆ سرووش )الوحی(: 
ته وه ژمی نوێگه ری له  خوێندنه وه یان بۆ قورئانی به رز 
تێگه یشتن  بۆ  كردووه ،  ئه وه یان  جه ساره تی  پیرۆز،  و 
له  ده قی قورئان، واتای تازه  دیاری بكه ن، به شێوه یه ك 
ته وه ژمه   ئه م  ئه وه ی  بۆچوونیاندا،  له گه ڵ  بگونجێت 
جه ساره تكردنه :  ئه م  له سه ر  هانداوه   نوێگه رییه ی 
گۆڕینه وه وه ،  بیروڕا  جوغزی  خستۆته   قورئانیان 
محه مه د  نه بوو،  گۆڕینه وه   بیروڕا  شوێنی  پێشتر  كه  
هه موو  له   كه   قورئان  ئه ڵێت:  سیاقه دا  له م  ئه ره گۆن 
شوێنێكه وه  ده ستی بۆ براوه ، له  الیه ن هه موو كاراكته ره  
كۆمه ڵناسه  مسوڵمانه كانه وه ، هه ر ئاستێكی ڕۆشنبیريی 
و  خوێندنه وه   بێت،  بوو  عه قائیدیان  كه فائه تێكی  و 
قورئان  ئه مانه وێت  ئێمه   كردووه ،  بۆ  شیكردنه وه یان 
به شێوه یه ك  ئامێز،  ڕه خنه   پرسیاری  شوێنی  ببێته  
بگونجێت له گه ڵ پێگه ی: فه لسه فی، زمانه وانى، مێژووی 
)ئه نترۆپۆلۆجیا(،  مرۆڤ  ماهیه تی  له   توێژینه وه   و 
جیهانی شاراوه  )تیۆلۆجی( و پشكنینی تازه ی بۆ بكرێت، 
ڕاپه ڕینێكی  پشكنینه   ئه و  هه یه   ئه وه شمان  چاوه ڕوانی 
له پێناو  بێنێت،   خۆیدا  به دوای  عه قڵی  و  ڕۆشه نبیريی 
و سه یته ره كردن  ده الالته كانی  و  ئه رك  شیكردنه وه ی، 
جۆره ها  سه رهه ڵدانی  بۆ  سه ربكێشێت  به سه ریدا، 

شۆڕش و به رخوردان.
ده قی  بۆ  خوێندنه وه یان  له   نوێگه ری  ڕێڕه وی 
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كردووه   كۆششیان  به  سرووش  سه باره ت  قورئان، 
بۆ جێ  له قكردن و تێپه ڕاندنی تێگه یشتنی باوی ناو 
دیارده یه كی  ئه وان  ئه مڕۆ. سرووش الی  مسوڵمانی 
با، هه روه ك  بارانبارین، هه ڵكردنی  سروشتیيه  وه ك 
ده قی  ئه وه ی  بۆ  كاریانكردووه   ته وه ژمه   ئه و  چۆن 
بده ن  وایپیشان  بڕوات،  واقیعدا  شوێن  به   قورئان 
هه ڵده گرێت،  جێگیری  واتا  چه ند  الداللة(یه ،  )ظنى 
زمانه وانيی  نه حوی،  الثبوت(،  هه ڵه ی  ڕێژه ییه )نسبى 
و ڕێنوسی تێدایه ، بۆیه  ئه بێ  پیرۆزی لێبكرێته وه  و 

ڕه خنه ی لێ  بگیرێت.
B. داڕشتنی تێگه یشتنی تازه  بۆ ئیسالم: به  خه ماڵندنی 
به   سه باره ت  نوێگه رییه   ته وه ژمه   ئه م  خوێندنه وه ی 
دروشم،  بژارده یه ك  له   بریتيیه   ئایين  پیرۆز:  قورئانی 
نه رێتی جاهیلی و ئه فسانه ی گه له  دێرنه كان، هه روه ها 
جیا نیه  له  باقی ئاینه كانی تر، ئه ویش وه ك مه سیحیه ت، 
به رهه مهاتووی باوه ڕو ئایدۆلۆژیای هێزه  هه ستپێكراوه  
مه عریفی  چوارچێوه ی  ئه كه وێته   سروشتیيه كانه ، 
سه ده كانی ناوه ڕاست، له  داهاتوودا به هۆی كاریگه ری 
جیهانگه رایی و نوێگه ری، ئیسالم ئه بێته  شتێكی ڕزیوی 
بێ  مانا، ئه بێ  به  هه ڵم و له گه ڵ بادا ئه ڕوات، ئیسالمی 
ئیسالمێكی  ئه ڕوخێت،  كورتی  و  كه م  بێ   و  نمونه یی 
مێژوویی وه ك مه سیحیه ت بۆ یادكردنه وه  و لێكۆڵینه وه  
ئه مێنێته وه ،   پێویست ناكات به ها ئیسالمیيه كان به ڕاستی 
ڕه ها ئه ژمار بكرێن، هه ڵه یه  له  سیاقی مێژوویی ده ری 
له  سه ده ی  بووه   په یامێك  ئیسالم  له به رئه وه ی  بكه ین، 

دیاريكراو  خه ڵكێكی  ڕووبه ڕووی  زاینیدا،  حه وته می 
به هه شت،  وه ك:  دیارده ی  هه ندێك  بۆیه   كراوه  ته وه ، 
له  وێنای  تر،  ، فریشته ، الفاو و شتانی  ئاگر، شه یتان 
ئه م سه رده مه وه  دووره ، ئه مڕۆ ئه و ده الله تانه ی نیه  كه  

له و سه رده مه دا هه یبووه .
له   تازه   ته وه ژمی  تازه :  ئاینی  به   C.موژده دان 
پیرۆز،  قورئانی  ده قی  بۆ  نوێگه ری  خوێندنه وه ی 
به هۆی باكگراوه نده  سیكۆالريیه كه یه وه ، سووره  له سه ر 
له سه ر  بناغه ی  پێیه ،  تازه ی  ئاینێكی  موژده ی  ئه وه ی 
تێگه یشتنی تازه  ده رباره ی ئیمان هه ڵچنیوه ، ئیمانی تازه  
ڕێگه  به  پێداچونه وه  ته نانه ت به  نه گۆڕه  بنه ڕه تيیه كانی 
كۆن  نه گۆڕانه   ئه و  له به رئه وه ی  ئه دات،  ئیسالمیشدا 
نێو  بگه ڕێنرێته وه   تر  جارێكی  بۆئه وه ی  بوون، 
هه لومه رجه  هاوبه شه كان )المشروطيات المشتركة( ئه بێ  
قبوڵی بێت له نێو كۆمه ڵگه دا قسه ی له سه ر بكرێت، باوه ڕ 
به واتا تازه كه ی ته نانه ت ڕێگه  به  بیرۆكه ی مردنی خوا 
و، نه بوونی په یوه ندی خودا به  جیهانه وه  ئه دات، كه  ئه مه  
له گه ڵ ئیمانی ته قلیدیدا یه كناگرێته وه ، خوای به رز و بااڵ 
خوایه   ئه و  تازه دا،  پێدراوی  موژده   ئیمانی  چه مكی  له  
تازه دا  ئاینی  له   به ڵكو  هه یه ،  ئیسالمیدا  وێنای  له   نیه  
دوایی  ڕۆژی  یه كسانیيه ،  و  ئازاديی  دادگه ری،  ئومێد، 
خاوه نی  الی  نیه   ئه وه   ته وه ژمه دا  ئه و  تێگه یشتنی  له  
ئیمانی ته قلیدی به ده ق هاتووه ، جیهانی دوایی الی ئه وان 
ئه فسانه یه ، كاهین و پیاوانی ئاینی بۆ ده ستگرتن به سه ر 

خه ڵكیدا و ملكه چ كردنیان، دایانهێناوه .

سهرچاوه:

التعامل مع  المنهج فى  نقد  الحداثى:  السقوط   : ـ محمد عه لواش 
النص القرآنى، مركز االبحاث والدراسات االستراتيجية ، عالم الكتب 

الحديث/ االردن(  ص 171ـ 185.
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چه مكه  سیاسییه كان
له  سه رده می گۆڕانكاریدا

پ.ی.د دانا عه لی به رزنجی

ڕانانی په رتووك: 

له دایكبووی ناحیه ی به رزنجه  )1980(، دكتۆرا له  
كتێب  ژماره یه ك  خاوه نی  ڕامیارییه كان،  زانسته  
باڵوكراوه یه .  ئه كادیمی   وتارى  و  توێژینه وه   و 
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)د.مازن  ناوازه كانی  كاره   له   یه كێكه   په رتووكه   ئه م 
له   به  زمانی عه ره بی نوسیویه تی و  مۆفه ق هاشم(، كه  
ساڵی 2017 باڵوكراوه ته وه ، دواتر له  ساڵی 2018 به نده  
وه رمگێڕاوه ته  سه ر زمانی كورديی و سه نته ری زه هاوی 

بۆ لێكۆڵینه وه ی فیكریی چاپ و باڵوكراوی كردۆته  وه .
ئه م په رتووكه  تاووتوێی چه مكگه لێك ده كات، كه  له 
 دوای گۆڕانكارییه كانی واڵتانی عه ره بی له  دوای ساڵی 
)2010(ـه وه ، باسوخواس و مشتومڕی زۆریان له باره وه  
كرا، بۆیه  پێویستیان به  دووباره  خوێندنه وه یه كی ورد و 
بابه تییانه  و پوخت هه بوو، پێویستیان به وه  بوو جارێكی 
الی  شاراوه یان  دووه می  دیوی  و  بكرێنه وه   ورد  تر 
زۆرێك له  خه ڵكی ئاشكرا بكرێت و ڕووناكی پێویستیان 
بخرێته  سه ر، به تایبه ت له م قۆناغه  هه ستیاره ی ناوچه كه  

و جیهانی پێدا تێپه ڕده بێت.
له مكاته دا  شێوازه   به م  چه مكانه   ئه م  تاوتوێكردنی 
قوڵ  له وه دا  پێویستییه كه ی  بوو،  گرنگیش  و  پێویست 
ئاسایی  خه ڵكی  به   خه ڵكی،  له   زۆرێك  كه   ده بێته وه  
ته نانه ت  و  بڕیاربه ده ست  و  سیاسيی  و  ڕۆشنبیر  و 
له   جۆرێك  به   چه مكانه یان  ئه و  ئه كادیمییه كانیشه وه ، 
دروسته كه   وێنه   ڕه نگدانه وه ی  كه   چه سپاوه   زه یندا 
نییه ، یاخود ته مومژێكی زۆر به رچاویانی گرتووه ، یان 
چه مكه كانیان له  میانه ی مشتومڕی ئایدۆلۆجییانه دا له ال 

شێواوه ، یان شێوێنراوه .
نووسه ر  كه   ده رده كه وێت،  له وه دا  گرنگییه كه شی 
به   به  دیدێكی هاوسه نگ و واقیعبینانه وه  و  هه وڵیداوه  
ڕه خنه گرانه ،  له هه مانكاتدا  و  ورد  و  ساده   شێوازێكی 
و  بكات  جیاوازه كان  پرسه   و  و چه مك  تێز  گفتوگۆی 
له  كۆتایی هه ر به شێكیشدا، پوخته  و ده رئه نجام بخاته  
به ڵكو  نه وه ستاوه ،  به وه شه وه   هه ر  خوێنه ر.  به ردیدی 
جێگره وه   تێزێكی  تیۆری،  به شێوه یه كی  هه وڵیداوه  
كه   بكات،  پێشكه ش  ئیسالمی  جیهانی  ئاینده ی  بۆ 
ده كرێت ببێته  مادده یه كی خاو بۆ چه ندین لێكۆڵینه وه  و 

توێژینه وه ی تێروته سه ل له  ئاینده دا.
نوسه ر ناوه ڕۆكی په رتووكه كه ی به  چه ند ناونیشانێكی 
سه رنجڕاكێش بۆ بیست به ش دابه شكردووه ، كه  به سه ر 

پێنج ده روازه ی سه ره كیدا دابه شی كردوون.

)1(

یه كه م  به شی  شه ش  كه    – یه كه مدا  ده روازه ی  له  
به بێ  كه   ده كات  چه مگه لێك  تاووتوێی  له خۆده گرێت: 
وردبوونه وه  له  ڕوانگه  تیۆرییه كانیان، زۆر له سه ر زار 
دووباره  ده كرێنه وه ، به وپێیه ی كه  گوایا ئه و چه مكانه  له 
 به رانبه ر سته می ملهوڕانه دا، ئه لته رناتیڤی به ڵگه نه ویستی 
چه مكی  چه مكانه ،  ئه و  پێشه وه ی  ڕیزی  له   خوازراون. 
فره یی  ده وڵه تی  و  هاواڵتیبوون  و  مه ده نی  ده وڵه تی 
دووباره كردنه وه ی  زۆر  دێن.  یاسا  ده وڵه تی  و 
له   كه   خواستانه ی  ئه و  بۆ  ئاماژه یه   هه ریه كێكیشان، 

زه ینی شۆڕشگێڕ و گۆڕانخوازاندایه .

)1 / 1( 
ده وڵه تی  چه مكی  به   سه باره ت  یه كه مدا  به شی  له  
كه   كتوپڕه   و  نوێ  »چه مكێكی  ده ڵێت:  مه ده نی 
چێژبه خشه،   ده كات،  ئاوێزان  فریودان  و  چێژبه خشین 
له خۆده گرێت،  خه یاڵه كان  و  خه ون  وه اڵمی  چونكه  
و  ده وڵه ت  ده ست  له   هاواڵتی  ئه مڕۆ  به ڕاستی 
قورساییه كانی و دامه زراوه  زبر و كه ڕه كانی و ده زگا 
و حوكمی سه ربازيی  ده ستدرێژیكه ره كانيی  ترسێنه ره  
هه موو  به رانبه ر  له   بووه .  ماندوو  داپڵۆسینه كانی،  و 
ئه مانه دا، زاراوه ی ده وڵه تی مه ده نی واده رده كه وێت، كه  
به   هه ست  تێیدا  خه ڵكی  كه   به هه شتێكه   و  فریادڕه س 
نییه   سه یر  بۆیه   ده كه ن،  مه ده نیبوون  نیعمه تی  و  ناز 
زاراوه یه   ئه م  عه ره بی  واڵتانی  دوای شۆڕشه كانی  كه  
زاراوه یه   ئه م  به كار هێنرا. هه روه ها  زیاتر  ده ركه وت و 
پێناسه وه   ڕووی  له   نوێ  ده وڵه تی  چونكه   فریوده ره ، 
ده كات  زاراوه كه   له   وا  ئه مه ش  نامه ده نییه ،  فه زایه كی 
ئه مه   بێت،  نابوت)متهافت(  تیۆرییه وه   ڕووی  له   كه  
هیواكان  و  خه ون  گۆڕه پانی  له   كه   ئه وه ی  سه رباری 

نزیكتره ، نه ك له  واقیع«.
دواجار ئاماژه  به وه  ده كات كه  زاراوه ی )ده وڵه تی 
مه ده نی( گرفتئامێزه ، چونكه  ده وڵه تی نوێ مه ده نی نییه ، 
به ڵكو پڕاوپڕ ده وڵه تێكی حكومی ده سه اڵتگه رایه ، جا با 
ده سه اڵتگه راییه كه شی به  به رگی فه رمانڕه وایه تی باش و 

بیرۆكراسی په رده پۆش كرابێت.
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به   ئاماژه   مه ده نیدا  كۆمه ڵگه ی  ڕۆڵی  باسی  له  
مه ده نی  كۆمه ڵگه ی  به   په یوه ست  گرنگی  پرسی  پێنج 
باسه دا  له و  مۆدێرنه یی ده دات، كه  پرسگه لێكن خه ڵكی 
دارایی  سه رچاوه ی  سه ربه خۆیی،  )پله ی  بێئاگان:  لێی 
یان  هاوكاری  و  هه ماهه نگی  یاسایی،  سیفه تی  )فه ند(، 

دژایه تی و ئۆپۆزسیۆنبوون(، كۆمه ڵگه ی ئه هلی(.
له  كۆتایی ئه م باسه دا ده ڵێت: »زاراوه ی ده وڵه تی 
و  باو  زاراوه یه كی  زانستییه وه   ڕووی  له   مه ده نی، 
چۆن  هه روه ك  جێگرفته كه یه تی.  ئه مه ش  نییه ،  باڵو 
بیرۆكه ی مه ده نی وه ك دژی ده وڵه ت، له  ئه زموونی 
ئه ورووپی تایبه ت و پێگه ی كڵێسا تێیدا جیانابێته وه ، 
زۆر  ئاماده گی  و  ئه زموونی مسوڵمانان  له  به رانبه ر 
 « ده ڵێت:  هه روه ها  ئه هلی«.  كۆمه ڵگه ی  و چڕوپڕی 
بۆئه وه ی شێوازی فه رماندارێتی و به ڕێوه بردن له گه ڵ 
شووناسی كۆمه ڵگه ی واڵته كانمان بگونجێت، پێویسته  
بۆ  ئیسالمی  ژیاری  شێوه   ده وڵه ت،  ڕێگوزه ریی 
ناوچه كه  له گه ڵ خۆیدا بهێنێت و پێویسته  كۆمه ڵگه ی 
دامه زراوه یی  مودێرنه یی  موژده دانی  له   مه ده نی 
كولتووری دووربكه وێته وه ». هه روه ها ده پرسێت: ئایا 
ئه و چه مكه  به شێوازێك پێش ده كه وێت كه  قبوڵكراو 
ئایدیۆلۆجیاكان  كه   په رده یه ك  ده بێته   یاخود  بێت، 

خۆیانی له  پشته وه  بشارنه وه ؟

)2 / 1(
كردووه   ته رخانی  كه   دووه مدا  به شی  له   نوسه ر 
ده نێت  به وه دا  دان  سه ره تا  هاواڵتیبوون،  چه مكی  بۆ 
كه  له  واڵته كانماندا هه ستكردن به  هاواڵتیبوون بوونی 
نییه ، به شێوازێك كه  وایكردووه  ڕقوكینه  و خۆخۆری 
سێ  دواتر  هه بێت.  كۆمه ڵگه دا  پێكهاته كانی  نێوان  له  
ده كات:  دیاری  هاواڵتیبوون  چه مكی  بۆ  ڕه هه ند 
هه ستكردن  تێیدا،  یه كسانی  و  یاسا  به   پابه ندبوون 
به  به رپرسیارێتی و گرنگیدان به  كاروباری گشتی و 
خزمه تكردنی واڵت، جێكردنه وه  و له خۆگرتنی هه موو 
پێكهاته  جیاوازه كانی كۆمه ڵگه ، كه  به دڵنیاییه وه  هه موو 

ئه و ڕه گه زانه  كه موكوڕییان هه یه .
پوخت  خۆی  بیرۆكه ی  به شه دا  ئه م  له كۆتایی 

گرێبه ستی  كه :  ده كات  به وه   ئاماژه   و  ده كاته وه  
تێیدا  كه   یاساكان،  و  ده ستوور  به پێی  هاواڵتیبوون 
هه ركه سێك كه  به  )هاواڵتی( هه ژمار بكرێت، یه كسان 
بێت، ئه وه  به دڵنیاییه وه  بۆ به ڕێوه بردنی ژیانی نوێ 
به ته نها  گرێبه سته   ئه و  ناوه ڕۆكی  به اڵم  گونجاوه ، 
و  ئوممه تێك  ئیلهامبه خشی  ببێته   كه   نییه   به س 
له گه ڵ  مامه ڵه كردن  بۆ  به ڵكو  ژیارێك،  بونیاتنه ری 
پێویسته   مێژوو،  بیره وه ريی و  و  خه یاڵ و ویژدان 

كه ناڵگه لێكی تر هه بن.

)3 / 1(
فره یی  ده وڵه تی  باسی  بۆ  كه   سێیه م،  به شی 
ته رخانكراوه ، نوسه ر تێیدا ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كات كه  
له گه ڵ ئه وه ی كه  ڕه چاوكردنی هه مه جۆری خوازراوه  
داڕشتن  ڕووی  له   زاراوه كه   به اڵم  باشه ،  كارێكی  و 
گرفتئامێزه ،  جێبه جێكردنیشیه وه   و  میانه كه يی  و 
بۆیه  گفتوگۆی ئه م بابه ته  ده كه ین به له به رچاوگرتنی 
مه ترسیی به شبه شبوون و پرسی تایه فه گه ريی و به  
وه ك  )المله (،  میلله ت  چه مكی  له سه ر  جه ختكردنه وه  
ئامرازێكی ڕێكخستنكاری. دواتر له وه  ئاگایی ده دات 
حاڵه تێكی  ئه وروپییه كاندا  كۆمه ڵگه   له   فره یی  كه  

ڕه سه ن نییه .

)4 / 1(
ڕه هه ندی  و  فره یی  له   باس  چواره م  به شی 
ئه وه   بۆ  ئاماژه   ڕوونی  به   نوسه ر  ده كات.  كولتووری 
ده كات كه :«واتای خواستی قبوڵكردنی هه رشتێك به بێ 
هیچ پێوه رێكی ئه خالقی، بریتییه  له  سه پاندنی دیدگایه كی 
ئه خالقیی تر له سه ر ئایین، یان بڵێ سه پاندنی ئایینێكه  
فه لسه فه ی  سه پاندنی  واته   تره وه ،  ئایینێكی  به سه ر 

لیبراڵی به سه ر فه لسه فه ی ئایینیدا«.
له وه   باس  ڕاكێش  سه رنج  به گوزارشتێكی  دواتر 
ده كات كه  كاتێك ئه م بابه ته ی له  زانكۆ ئه مه ریكییه كان 
كۆیله كراوه كانی  به   به ڕاستی  وتویه تی:  خوێندووه ، 
به اڵم  بوون،  سزایه ك  جۆره   هه موو  دوچاری  ئه فریقا 

توندترینیان )قه سابخانه ی كولتووری( بوو.
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نوسه ر له ژێر ناونیشانی )كۆمه ڵگه  له  نێوان فره یی 
و هه مه جۆریدا( به شی پێنجه می بابه ته كه ی داڕشتووه . 
تێیدا هێڵه  گشتییه كانی دیدێكی تیۆریی نوێی خستووه ته  
كردووه ،  ناوزه ندی  )التنوع(  هه مه جۆریی  به   كه   ڕوو، 
شیكردنه وه ی  بۆ  بكاته وه .  جیای  فره یی  له   بۆئه وه ی 
فره یی،  فه لسه فی  بنچینه ی  سه ر  ده خاته   تیشك  ئه مه ، 

پاشان باس له  تایبه تمه ندییه كانی فره یی ده كات.
نوسه ر چه مك و تێزی هه مه جۆری له  به رانبه ر فره ییدا 
وشه ی  وتنه وه ی  زۆر  پێیوایه   چونكه   پێشه شكردووه ، 
له   له  واتا كۆمه اڵیه تییه كه ی  به بێ وردبوونه وه   فره یی، 
میانه  ڕۆژئاواییه كه یدا، دروست نییه . فره یی مۆدێرنه یی 
به ستراوه .  سه رمایه دارییه وه   سیستمی  به   لیبراڵی، 
لۆجیكی سه رمایه داری سه یری به های خودیی به رهه می 
كولتووریی ناكات، به ڵكو وه ك كااڵیه ك سه یری ده كات، 
كه  ده توانێت به  بازاڕی بكات و بیكاته  كه رنه ڤاڵێك كه  
ئه ڵقه یه كی نوێ بۆ شانۆی ژیان زیاد بكات كه  دڵڕفێن 
گیرفانانه ی  ئه و  بگاته   و  ڕابكێشێت  سه رنجی  و  بێت 
كه  ئاماده ی كڕینی ڕه نگی نوێی ئه ڵقه كانن. ته نانه ت له  
هه ندێك له  كۆمه ڵگه  دیموكراسییه كاندا، مندااڵنی ئیتنییه  
جیاوازه كان له  قوتابخانه دا هان ده درێن كه  له  ڕۆژێكی 
تایبه تدا جلوبه رگی كولتووریی خۆیان بپۆشن و هه موو 
ئاهه نگه كه ش  شانۆی  ده كه ن،  چه پڵه ڕێزانیان  الیه كیش 

نمایشی فره یی ده كات.
گه یشتووه ته   نوسه ر  به شه دا  ئه م  پوخته ی  له  
لیبراڵی  دیدگای  به پێی  فره یی  كه   ده ره نجامه ی  ئه و 
ڕۆژائاوایی، له سه ر هه ردوو ئاستی تیۆريی و كرداری، 

گرفتی هه یه . 

)6 / 2( 
له   باس  به وردی  نوسه ر  شه شه مدا  به شی  له  
تێیدا  ده كات.  كۆمه ڵگه (  پێكهاته ی  و  یاسا  )ده وڵه تی 
به كورتی گفتوگۆ له سه ر پێگه ی یاسا له  ژیاندا و ڕۆڵی 
له  پێكهاته ی كۆمه ڵگه دا ده كات، به  جه خت خستنه سه ر 
یاساكه ،  ئینسافی  و  كارایی  )ئاستی  ڕه هه ندانه ی:  ئه م 
جێگه ی  گرتنی  كۆمه ڵ،  یان  تاكدایه   به الی  ئاڕاسته ی 

سه ره تاییه كان  ڕایه ڵه   سنووری  واته   خۆی،  دروستی 
دیدێكی  نه به زێنێت،  سروشتی  كۆمه اڵیه تی  بواری  و 

پێشنیازكراو بۆ ڕه چاوكردنی هه مه جۆری(.
مرۆڤه   سیفه تی  هه مه جۆری  ده ڵێت:  له كۆتاییدا 
هه ر  گوزه رانیشیان  جیاوازه ،  بارودۆخیشیان  و 
به هه ند  هه مه ڕه نگییه   ئه و  كه   یاسایه ك  بۆیه   جیاوازه ، 
گه وره ی  گرفتی  ئه مه   ئا  نییه ،  دادگه ر  وه رناگرێت، 
بۆچوونی  –به   یاسا  نوێی  ئاڵینگاری  نوێیه .  یاسای 
وه اڵمده ره وه یی  كه   ئه وه یه   یاساییه كان-  تیۆریسته  
بڕگه كانی سه ره وه دا،  له    .)Responsive Law( بێت
یاسا  كه   كرد  بارانه مان  له و  هه ندێك  باسی  به خێرایی 

تێیاندا تووشی گالن ده بێت.

)2( 
تا  حه وته م  به شه كانی  –كه   دووه مدا  ده روازی  له  
چه مكگه لێك  تاوتوێی  نوسه ر  له خۆده گرێت-  نۆیه م 
ده كات كه  -به گوزارشتی خۆی-ختوكه ی خه یاڵ ده ده ن، 
به و واتایه ی كه  ئه و چه مكانه  له  دڵی خه ڵكانێكی زۆردا 
ئه قڵییه كه یان  ڕه هه نده   و  كردووه ته وه   خۆیان  جێی 
و  ویژدان  ده بڕن.  یه كتر  ڕۆحییه كه یان  الیه نه   له گه ڵ 
ژیریی زۆرێك له  خه ڵكی ده ڵێت، مادام سه ربه رزيی و 
ژیاری  شكۆی  و  سه ربه رزی  له   مێژووییمان  شكۆی 
پێویسته   ئه وا  گرتووه ،  سه رچاوه ی  ئیسالمییه وه  
له   ئه مه ش  هه ر  بكه ین.  پێڕه وی  و  پێوه بگرین  ده ستی 
جێبه جێكردنی  درووشمه كانی  به رزكردنه وه ی  پشت 

شه ریعه ت و ده وڵه تی ئیسالمییه وه  بوون.

)7 / 2(
له   تێگه یشتن  گرفتی  له   باس  حه وته مدا  به شی  له  
چه مكی جێبه جێكردنی شه ریعه ت ده كات. سه ره تا له سه ر 
گفتوگۆی  له مباره یه وه   ده وه ستێت،  شه ریعه ت  واتای 
سێ واتا ده كات، كه  له  خه یاڵدانی خه ڵكیدا له ژێر چه مكی 
له   بریتییه   یه كه م،  واتای  ده بێته وه .  جێیان  شه ریعه تدا 
فه توا. واتای دووه می، شه ریعه ت بریتییه  له  فیقه. واتای 
سێیه می شه ریعه ت، بریتییه  له  مه به سته كانی شه ریعه ت 
له   مه به ست  ده پرسێت  دواتر  ئوسوڵییه كان.  ڕێسا  و 
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)جێبه جێكردنی شه ریعه ت( چییه ؟
له كۆتایی ئه م به شه دا ده گاته  ئه و ده ره نجامه ی كه  
گوزارشتێكی  شه ریعه ت(،  )جێبه جێكردنی  گوزارشتی 
واتایه ك  چه ند  شه ریعه ت  ده كرێت  چونكه   گرفتئامێزه ، 
ئاڵینگاریی  به ڕاستی  كه   وایه   ڕای  بدات.  به ده سته وه  
ڕاسته قینه ، له  )دابه زاندنی( ده قه كاندایه  به سه ر واقیعدا. 
پرنسیپه كانی شه ریعه ت و هێڵه  گشتییه كانی، ڕێكخه ری 
سیاسه تن، بۆئه وه ی ڕووكارێكی ئیسالمییانه  وه ربگرێت. 

)8 / 2(
گرفتی  بۆ   ده ستی  نوسه ر  هه شته مدا  به شی  له  

زاراوه ی ده وڵه تی ئیسالمی بردووه .
له  باره ی پێگه ی ده وڵه ت له  دیدگای ئیسالمییه وه ، 
كورت  له وه دا  پرسه كه   هه یه   كه   ده كات  به وه   ئاماژه  
ده ستی  له   ده وڵه تدا  له   پێگه   به رزترین  كه   ده كاته وه  
پرسی  له   بابه ته كه   تر  هه ندێكی  بێت،  )مسوڵمانێك(دا 
ده كاته وه ،  كورت  سرووته كان(دا  ئه نجامدانی  )توانای 
ئیسالم( یاساكانی  )جێبه جێكردنی  پێوه ری  هه روه ها 
له   و حوكمانه   یاسا  ئه و  به گشتی  كه   به ناوبانگه ،  یش 
سنووری سزاكاندا )الحدود( كورت هه ڵده هێنن، له گه ڵ 
ئه مه ش  ڕشته به نده كه ،  سرووشتی  فه رامۆشكردنی 
هه ژاريی و الدان به رهه م ده هێنێت و پاڵنه رێك ده بێت بۆ 
له یه كترخوێندن و دژایه تیكردنی یه كتری. له  بڕگه یه كی 
تردا ئاماژه  بۆ دۆشدامان له  به رده م گۆڕانكاریدا ده كات 
و چه ند مه رجێكی سه ره كی بۆ درووستبوونی مۆدێلی 

ئیسالمی دیاری ده كات.
ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كات  له  ده ره نجامی ئه م به شه دا 
بۆ  كه   ئیسالمی(  )ده وڵه تی  درووشمی  به ڕاستی  كه  
وه سفی واڵتی مسوڵمانان یان بۆ ناونیشانی جێگره وه ی 
و  خه یاڵپاڵويی  بۆ  سه رچاوه یه كه   به كاردێت،  خوازراو 

ڕه نگدانه وه ی تێكه ڵییه  له  تێگه یشتندا.

)9 / 2(
هه رچی به شی نۆیه میشه ، كه  نوسه ر بۆ تاوتوێكردنی 
خه یاڵدانی سیاسی ئیسالمییه كان ته رخانیكردووه ، تێیدا 

سه ره تا باس له وه  ده كات كه  پێی ده وترێت )ئیسالمی 
سیاسی(، و ئاماژه  به  گرفتی ئه و زاراوه یه  ده كات، كه  
وێنایه ك بۆ هه وڵه  نیشتمانییه كان دروست ده كات، وه ك 
دواتر  به كارده هێنێت.  ئایین  سیاسییانه   بڵێی  ئه وه ی 
باس له  پێنج جۆر خه یاڵدانی سیاسی ده كات: سۆفییانه  
و  گرووپگه رایی  و  پارت  و  بانگخوازانه   و  زانایانه   و 
پڕۆژه گه رایی. هه وڵیداوه  به دواداچوون بۆ ڕه هه نده كانی 
كۆمه ڵه   و  گرووپ  جۆری  به   سیاسه ت  تێكه ڵبوونی 
ئیسالمی و پابه ند به  ئیسالمه كانه وه  بكات و سرووشتی 
ڕوون  ئه واندا  سنووره كانی  سیاسه ت  له   تێگه یشتن 

بكاته وه .
ده كات  ئه وه   بۆ  ئاماژه   بابه ته كه شدا  پوخته ی  له  
هه مه چه شنی  پۆلێكی  چه ند  مسوڵمانان  واقیعی  كه  
یان  ئایینی  هزری  به   ئاوێته   سیاسیی  خه یاڵدانی  له  
له قاڵبدراو به هزری ئایینی، تێدایه . به بێ له به رچاوگرتنی 
یان  بێت  ڕه تكردنه وه   به   ورده كارییان،  له   هه ڵوێست 
پێداچوونه وه ،  و  ڕاستكردنه وه   یاخود  وه رگرتن، 
ناتوانرێت مۆدێله كانیان به  تیۆكراسی وه سف بكرێن. 
ڕووكه شدا  له   زانایانه   خه یاڵدانی  ئه وه ی  له گه ڵ 
ده روازه ی  له   ئه مه ش  نزیكتره ،  تیۆكراسییه وه   له  
)مه رجه عیه ت( بیرۆكه ی  و  فه توا  به دامه زراوه كردنی 

ئیسالم  سرووشتی  به اڵم  ده گرێت،  سه رچاوه   ه وه  
خۆی ڕێگه  به  ڕیشه دانانێك نادات كه  سنووری ڕێكاره  

زانستییه كان ببه زێنێت. 

)3( 
به شه كانی  كه    – سێیه میشه   ده روازه ی  هه رچی 
ده یه م تا دوانزه یه م له خۆده گرێت، نوسه ر بۆ گفتوگۆی 
ناكۆكی نێوان ئه قڵ و دڵه كان له  میانه ی كاریگه ریی تێزه  
ناونیشانی  هه ربۆیه   ته رخانیكردووه ،  جیهانییه كانه وه  
و  مشتومڕكردن  چه مكه كانی  له   بریتییه   ده روازه كه  
ده روازه یه ،  ئه م  به شه كانی  له ڕێالدان.  و  ڕێونكردن 
شێوێنراو  و  تێكه ڵ  چه مكێكی  چه ند  له مه ڕ  گفتوگۆ 
له   دین  جیاكردنه وه ی  عه لمانیه ت،  چه مكی  ده كه ن: 

ده وڵه ت،  چه مكی لیبراڵیزم.
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)10 / 3(

به شی ده یه می ناوناوه  )چه مكی عه لمانیه ت و ونبوون 
له  واتاكانیدا(، ئه و پێیوایه  ناكرێت زاراوه ی عه لمانیه ت 
له  میانه  مێژووییه كه ی ده ربهێنرێت، كه  ده كرێت به  سێ 
ڕه هه ند دیاریی بكرێت: واقیعی ئه وروپی، مه سیحیه تی-

كڵێسایی، هزری سه رده می ڕۆشنگه ری.
ده كرێته   كه   ده گرێت،  ئه قڵگه رایی  له   ڕه خنه   دواتر 
زاراوه ی  پێیوایه   ئه و  عه لمانیه ت.  بااڵی  كااڵی 
ئه كادیمیای  زاراوه یه كه   ئه قاڵنیه ت«،  »نائه قاڵنیبوونی 
هه موو  چۆن  هه روه ك  دایڕشتووه .  خۆی  ڕۆژئاوایی 
له سه ر  گه واهیده ره   مۆدێرنیزم  پۆست  فه لسه فه ی 
پۆست  ده ركه وتنی  عه لمانیه ت.  ئه قاڵنیه تی  قه یرانی 
وه سفكردنی  نادروستی  له سه ر  به ڵگه یه   مۆدێرنیزم، 

عه لمانیه ت به  ئه قاڵنیه تی ڕه ها.
ئاییندا  به رانبه ر  له   عه لمانیه ت  ناكرێت  پێیوایه   ئه و 
عه لمانیه تی  چه مكی  له   ڕه خنه   پاشان  بێت،  بێالیه ن 
نییه   پێیوایه  چه مكێكی ڕێكوپێككراو  كۆتدار ده گرێت و 
له   ده بێت  به شدار  به ڵكو  ناكات،  چاره سه ر  گرفته كه   و 
بۆ  پێناسه یه ك  خۆی  دواجار  تێگه یشتن.  تێكه ڵكردنی 

عه لمانیه ت پێشنیار ده كات.

)11 / 3(
قواڵیی  ده چێته   زیاتر  یانزه یه مدا  به شی  له   نوسه ر 
ده وڵه ت  له   ئایین  جیاكردنه وه ی  چه مكی  و  باسه كه وه  
ده كات  ئه وه   بۆ  ئاماژه   میانه یه دا  له و  ده كات.  تاوتوێ 
میانه ی  به سه ر  به زۆر  و  هاورده كراوه   چه مكه كه   كه  
ئیسالمیدا ده سه پێنرێت و به  خراپ و له  ژینگه یه كی تردا 
كه  ژینگه ی خۆی نییه ، به ڵگه ی پێ ده هێنرێته وه . بنچینه ی 
تێكه ڵییه كه ش ئه وه یه ، كه  زاراوه كه  له  بنه ڕه تدا بریتییه  له  
جیاكردنه وه ی كڵێسا له  ده وڵه ت نه ك ئایین له  ده وڵه ت. 
بۆ ئه مه ش گفتوگۆی كاریگه ریی دووسه ره ی كڵێسا و 
مه حاڵبوونی  دنیایی/ئایینی،  دابڕێنه رانه ی  تێگه یشتنی 
بۆ  بانگه شه ی عه لمانیه ت  لۆجیكاییانه ی جیاكردنه وه  و 
بوونی بێالیه نی سیاسی و، ڕێكخستنی چاالكیی ئایینی 
له الیه ن واڵته  دیموكراسییه  پیشه سازییه كانه وه  ده كات.

كه   ڕوو  ده خاته   ئه وه   به شه دا  ئه م  ده ره نجامی  له  

درووشمی جیاكردنه وه ی ئایین له  ده وڵه ت، درووشمێكی 
له گه ڵ ئه وی  ساویلكانه یه ، چونكه  بواری هه ریه كێكیان 
كه   ئه وروپیشدا  ئه زموونی  له   ته نانه ت  تێكه ڵه ،  تریاندا 
ڕۆژێك له  ڕۆژان كڵێسا ئایینی تێدا قۆرخكردبوو، بۆیه  
بنچینه ی دروشمه كه  بریتییه  له  جیاكردنه وه ی كڵێسا له  

ده وڵه ت، نه ك ئایین له  ده وڵه ت.

)12 / 3( 
به ناوی  سه رنجڕاكێشدا  ناونیشانێكی  له   نوسه ر 
دوانزه یه می  به شی  لیبراڵیزم(  پوچێتیی  و  )پێگه  
داڕشتووه . له سه ر دوو ئاست باسی لیبراڵیزمی كردووه ، 
به رنامه ی  ئاستی  و  تیۆرییه كان  تایبه تمه ندییه   ئاستی 
له :  بریتین  تیۆرییه كه   تایبه تمه ندییه   سێ  كرداره كی. 
ئازاديی  بۆ  تایبه تی  تێگه یشتنی  و  تاكگه رایی  خواستی 
تایبه تمه ندییه   به ئه قاڵنیكردنی سوودگه رایی، هه رچی  و 
و  یه كسانيی  پالنه كانی  له :  بریتین  كرداره كییه كانیشه  
ڕه تكردنه وه ی ته حه ككومی سیاسيی و ڕاكردن له  كۆڕ 

و كۆمه ڵگه ی سروشتی.
ده كاته وه  و  پوخت  به شه كه   له كۆتاییدا 
بنه ڕه تدا  له   لیبراڵیزم  »خواستی  ده نوسێت: 
ڕێگاكه ی  به اڵم  جوامێرانه یه ،  مرۆیی  خواستێكی 
ونكردووه .  نه خشه كه ی  و  قیبله نما  و  لێتێكچووه  
و  لیبراڵیزم  خۆشه ویستی  ده كه ونه   ئه وانه ی 
خۆیان  به گشتی  كردارییه كانيیه وه ،  جێبه جێكردنه  
به ده ست  كه   ئازاربه خشه وه ،  واقیعێكی  كه وتوونه ته  
كۆمه اڵیه تیيه وه   داخرانی  و  سیاسيی  سته مگه ریی 
لیبراڵیزم  بۆ  ورد  پشكنینی  كاتێكیش  ده ناڵێنێت. 
گرفتی  چه ندین  ده بینین  ده كه ین،  تیۆره كه ی  و 
بنچینه یی جیاكه ره وه ی تێدایه ، هه ر له و خۆپه رستی 
تاكگه راییه وه  كه  بۆ خواستگه لێكی بێكۆتا، زیاده ڕه وی 
نه بوونی  له پاڵ  ده كات،  كۆمه ڵگه   پێویستییه كانی  به  
ئه ركه كان.  به   هه ستان  به رپرسیارێتی  هه ستی 
له   به رگریی  ڕۆژانێك  لیبراڵیه ته ی  ئه و  هه روه ها 
بۆ  ده ستیهه ڵگرت  دواتر  ده كرد،  به شخوراوان 
و  هه وه س  و  ئاره زوو  له   و  بێسنوور  گرنگیدانێكی 
سێكسدا ڕۆچوو، له گه ڵ كه مێك له  ڕاهێنانی یۆگادا«.
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)4(
ده روازه ی  له   به ڵكو  ناوه ستێت،  به وه   نوسه ر 
شانزه یه م  تا  سیانزه یه م  به شه كانی  –كه   چواره مدا 
پراكتیزه كردن  جیهانی  له   هه وڵیداوه   خۆده گرێت-  له  
له   »سیاسی«  بزاوتی  به راوردی  و  ببێته وه   نزیك 
بۆیه   ده كات.  ئیسالمیدا  و  مۆدێرنه   میانه ی  هه ردوو 
له  به شه كانی ئه م ده روازه یه دا، گفتوگۆ له سه ر چه ند 
چه مكی  هه ردوو  له وانه :  ده كات،  گرنگ  بابه تێكی 
ئوممه ت و گه ل، سرووشتی فه رمانڕه وایه تی له  ده وڵه تی 
پێگه ی ده سه اڵت  له  ڕووی مێژووییه وه ،  مسوڵماناندا 
وێڕای  ئه مه   كۆمه ڵگه دا.  و  ده وڵه ت  نێوان  له   تێیاندا 
مۆدێرنه یی،  مۆدێلی  بۆ  ڕه خنه گرانه   تاوتوێكردنێكی 
تێیدا ئاگایی دراوه  له  نازانستیبوونی بڕیاردان له سه ر 
دووباره   پێویستبوونی  و  مێژوو  پێوه ری  به   ئێستا 
چاویلكه ی  به   سیاسیمان،  مێژووی  خوێندنه وه ی 
كولتووری خۆمان و ڕیزبه ندیی كاره  جێبایه خه كانی 

ڕشته به ندی )المنظومة(ی ئیسالمی.

)13 / 4(
به رانبه ر  ئوممه ت  )چه مكی  سیانزه یه مدا  به شی  له  
گفتوگۆی  تێیدا  ده كات،  تاوتوێ  گه ل(  چه مكی 
پاشان  كردووه ،  ئوممه تى  چه مكی  ڕه هه نده كانی 
ڕۆژئاواییدا  ژیاریی  میانه ی  له   گه ل  چه مكی  گفتوگۆی 
به   ده كاته وه   یه كسانی  كه   وه رگێڕانه ی  هه ڵه   ئه و  و 
چه مكی ئوممه تی ئیسالمی كردووه ، دواتر جه خت له وه  
ده كاته وه  كه  خواسته كانی چه مكی ئوممه ت، ڕایه ڵه كانی 

هاواڵتیبوون به  واتا نانه ته وه ییه كه ی ناسڕێته وه .
ئوممه ت  كه   ده كات  ئه وه   بۆ  ئاماژه   له كۆتاییدا 
گه نجینه ی به هاكانه ، له وه یدا كه  له گه ڵ به هاكانی ئیسالمدا 

ژیاوه  و هه وڵیداوه  ئه خالقی خۆی پێیان گۆش بكات.

)14 / 4( 
نوسه ر له  به شی چوارده یه مدا تیشك ده خاته  سه ر 
فه رمانڕه وایه تی(  سرووشتی  و  مسوڵمانان  )ده وڵه تی 
سرووشتی  نێوان  له   ڕیشه یی  جیاوازییه كی  پێیوایه   و 
له   ده وڵه ت  پێگه ی  و  مۆدێرنه   میانه ی  له   ده وڵه ت 

كۆمه ڵكاری گشتی له  مێژووی مسوڵماناندا هه یه . ئه مه ش 
ته نها به  مێژووی مسوڵمانانه وه  تایبه ت نییه ، به ڵكو بۆ 
مێژووی هه موو سیستمه  سیاسییه كانی پێش مۆدێرنه  
وایه ، به اڵم له  حاڵه تی مسوڵماناندا زیاتر ده رده كه وێت.

میانه ی  له   گرنگه   ئێمه   بۆ  ئه وه ی  ده نوسێت:  ئه و 
بابه ته كه ماندا، ئه وه یه  كه  چه مكی ده وڵه ت و ڕۆڵه كه ی 
له  ده وری بیرۆكه ی توانای خزمه تكردنی به رژه وه ندیی 
كه   ده كات  پێشنیاز  ئه و  كۆبووه ته وه .  مسوڵمانادا 
نزیكترین شت بۆ دیاریكردنی جۆری فه رمانڕه وایی له  
بریكاردانان  له   زیاتر  مسوڵماناندا،  مێژووی  زۆربه ی 
ئه مڕۆ  كه   ده چێت،  )التعهید(  پێسپاردن  یان  )التوكیل(، 
له  جیهانی كارگێڕیدا باوه . واته  بارودۆخه  بابه تییه كان 
وه رگرتنی  بۆ  ده نێن،  به تواناوه   گه لی  و  كه س  به   پاڵ 
زبر  سه رداریی  و  زاڵبوونی  ڕێگه ی  له   سه ركردایه تی 

یان نه رمه وه .
له  كۆتایی ئه م به شه دا نوسه ر به جوانی په یامه كه ی 
پوخت ده كاته وه  و ده ڵێت:  له  دوای ڕۆیشتنی په یامبه ر و 
پێشه نگی ڕه ها و سه ركرده ی سرووشتی، له  سه ره تادا 
هه ڵوێستی مسوڵمانان سه باره ت به وه ی كێ شیاوتره  بۆ 
فه رمانڕه وایی، هه مه جۆر بوو. هه ندێك وایان ده بینی كه  
به رده وامبوونی فه رمانڕه وایی له سه ر بنه مای ڕه چه ڵه ك 
)النسب(، شتێكی به ڵگه نه ویسته ، هه ندێكی تر بانگه شه ی 
هاوبه شییان له  فه رمانڕه وایه تیدا له  نێوان ده سته بژێری 
تریش  هه ندێكی  ده كرد،  سه ره كییه كه دا  شاره   هه ردوو 
ئاماژه یان به پێوه ری مه یدانی جیهاد ده كرد و بڕوایان وا 
بوو ئه وانه ی له و بواره دا وه ك سه ركرده  سه ركه وتوو 

بوون، مافیان زیاتره .

)15 / 4( 
)پێگه ی  له   باس  نوسه ر  پانزه یه مدا  به شی  له  
له م  ده كات.  مسوڵماناندا(  ئه زموونی  له   »سیاسی« 
و  ژیان  له   ئایین  ڕۆڵی  گرفتی  میانه ی  له   به شه دا، 
مێژووییه كانی  ئه زموونه   به   خێرا  چاوێكی  سیاسه تدا، 
ئاماژه دانێك  له گه ڵ  ده خشێنێت،  مسوڵماندا  ده وڵه تانی 
به  كه له پووری نووسین و دانراوه كان له مه ڕ سیاسه تی 
له   پۆلێنكردنیشیان،  یان  تێگه یشتن،  شه رعيی و گرفتی 
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به   ته حه ككومكردن  ده روازانه ی  به و  ئاماژه   كۆتاییشدا 
مسوڵماناندا  واڵتی  له   ڕژێمه كان  كه   ده كات  ئایینه وه  

كاریان له سه ر كردووه .
دیدگای  له   سیاسی  بواری  نوسه ر،  بڕوای  به  
ئیسالمییه وه ، له و بواره  ئاساییانه یه  كه  به گشتی حوكمێكی 
فیقهیی دیاریكراو له باره یانه وه  نییه . دواجار له  پوخته ی 
په یكه ربه ندی  كه   ئایینێكدا  له   ده نوسێت:  به شه دا  ئه م 
له و  ئایینی  دامه زراوه ی  دروستكردنی  و  ڕه تده كاته وه  
تێیدا  مه رجه عیه ت  و  نابێت  تێیدا سه ركه وتوو  شێوازه  
مرۆڤدا  ئه قڵی  و  تێگه یشتن  له گه ڵ  كه   ده قێك  ده بێته  
جۆره   له م  كراوه یه ،  ته ئویلدا  ڕووی  به   و  ده گونجێت 
ئایین  دابڕینی هه ردوو جیهانی  ئایینه دا جیاكردنه وه  و 
ئه م  ئاماده كردنی  نابێته وه .  جێی  یه كتر،  له   دونیا  و 
پێگه ی  له  سرووشتی  تێگه یشتن  بۆ  بنچینه ییه ،  بیرۆكه  
سیاسی له  ئه زموونی مسوڵماناندا پێویسته  )گونجاندنی 
مۆدێلی  بۆ  سیاسی  عه لمانیه تی  وه سفی  به كارهێنانی 

فه رمانڕه وایی، ده كاته  پینه وپه ڕۆیه كی ناشرین(.

)16 / 4(
هه رچی به شی شانزه یه میشه  نوسه ر ته رخانیكردووه  
بۆ باسێكی گرنگ له ژێر ناوی )ده سه اڵت و كۆمه ڵگه  له  

دوو میانه دا(.
شێوازی  به   په یبردنه   به شه   له م  مه به ست 
مسوڵماناندا.  كۆمه ڵگه ی  له   ده سه اڵت  موماره سه ی 
داسه پاندنی  حاڵه تی  ده كه وێته   به په له ش  تێڕوانینی 
مێژووییه وه ، كه  گێڕانه وه ی لۆجیك و شێوه ی ئه وه یه  كه  
له  سه رده مێكدا ڕووده دات و دانه پاڵیه تی بۆ سه رده مێكی 
جیاوازی  جیاكه ره وه ی  خاڵی  و  تایبه تمه نديی  كه   دی 
لێی  پێویسته   پێیوایه  كه  ئه مه  كارێكه   خۆی هه یه ، ئه و 
كه   ڕوونده كاته وه   الیه نانه   ئه و   بۆیه   دووربكه وینه وه . 
كه   له وه ی  بووه   جیاواز  تێیاندا  مسوڵمانان  ئه زموونی 
گشتییه كانی  هێڵه   پاشان  هه یه ،  مۆدێرنه دا  ده وڵه تی  له  

زاڵده ستی ده وڵه تی نوێی كێشاوه .
كه   ده كات  به وه   ئاماژه   به شه شدا  ئه م  كۆتایی  له  
یه كێك له  گرنگترین بابه ته كان كه  پێویسته  ئاماژه ی بۆ 
به   ده سه اڵت  په یوه ندیی  جیاوازیی  له   بریتییه   بكرێت، 

خه ڵكه وه  له  چاخه  دێرینه كان، له وه ی كه  له  ڕشته به ندیی 
له   ڕابردوودا  له   سیاسی  ده سه اڵتی  هه یه .  مۆدێرنه دا 
ئاماده یی  هه یه ،  ئه مڕۆ  ئه وه ی  وه ك  خه ڵكیدا،  ژیانی 
سیاسییه كانی  سیستمه   هه موو  بۆ  ئه مه ش  نه بوو، 
سه رده می پێش مۆدێرنه  ڕاسته  و سه باره ت به  حاڵه تی 

مسوڵمانان ئه مه  به  ڕوونتر ده رده كه وێت.

)5( 
–كه   كۆتاییدا  و  پێنجه م  ده روازه ی  له   نوسه ر 
خۆده گرێت،  له   بیسته م  تا  حه ڤده یه م  به شه كانی 
بنچینه كانی  به  شوێن  و  واقیعه وه   نێو جیهانی  ده چێته  
ته بایی)التوافق(  پێكه وه گونجان،  و  له یه كترگه یشتن 
ده گه ڕێت.  جیاوازه كاندا  هزرییه   ئاڕاسته   له  نێوان 
میكانیزمه كانی  گفتوگۆی  له وچوارچێوه یه شدا، 
كۆتاییش  ده كات.  جیاوازه كانی  مۆدێله   و  دیموكراسی 
ئه و  كه می  النی  گفتوگۆی  كه   ده هێنێت،  به شێك  به  
ئاسته  ده كات، كه  دیاریكراوه  بۆ ئه وه ی له م نێوه نده دا 

ته باییه كی گشتییان له سه ر هه بێت.

)17 / 5(
)میكانیزمه   له   باس  حه ڤده یه م  به شی 
سه ر  خراوه ته   تیشك  تێیدا  ده كات.  دیموكراسییه كان( 
تایبه تمه ندییه  دیموكراسییه كان، وه ك پرنسیپی كاركردن. 
ئه و  ده گاته   كۆتاییدا  له   پرسانه دا  ئه و  وه اڵمی  له  
ده ره نجامه ی كه  بیركردنه وه  له  دیموكراسی له  ڕێگه ی 
)نوێنه رایه تیكردن  سه ره كییه كه یه وه   میكانیزمه   سێ 
لێپرسینه وه ،  و  یاسا  سه روه ریی  دیالۆگكردن،  و 
جیاكردنه وه ی ده سه اڵته كان(، یارمه تیده ره  بۆ تێگه یشتن 
هه موو  ئه و  و  دیموكراسی  پرۆسه ی  جموجوڵی  له  

گه وره كردن و شكۆمه ندكردنه ی الده بات. 
ده سته بژێره   له گه ڵ  ناكۆكی  بابه تی  ئه و،  بڕوای  به  
تێزه   ئه و  له گه ڵ  و  واڵته كانماندا  له   عه لمانییه كاندا 
له سه ر  نییه   ناكۆكی  كه میندایه ،  له   ڕۆژئاواییه ی 
له سه ر  ناكۆكییه   به ڵكو  دیموكراسییه كان،  میكانیزمه  
تێزه   له   هه ربۆیه   ئه خالقییه كانی،  و  تیۆريی  پاڵپشتییه  
دووباره كردنه وه ی  له سه ر  سوورن  نێوده وڵه تییه كه یدا 
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وته ی »دیموكراسیی لیبراڵی«، به و پاساوه ی كه  ئه وه  
هیچ  ئه وه ی  وه ك  ده كات،  مرۆییبوونه كه ی  گره نتی 
تر  بنه ماگه لێكی  هیچ  یان  ئه خالقی  چوارچێوه یه كی 
نه بێت كه  كۆمه ڵگه  ڕێكبخات، جگه  له و لیبراڵیه ته ی كه  
له  كه له پووری ئایینیی مرۆڤایه تی الیداوه . هه روه ها ئه و 
بانگه شانه ی كه  پرسی دیموكراسی وه ك چاره سه رێكی 
ئاماده  ده هێننه  پێشه وه ، وه ك ئه وه ی بتوانرێت هاورده  
مامه ڵه ی  كۆمه ڵگه   بۆ  یه ده گ  پارچه ی  وه ك  و  بكرێت 
له گه ڵدا بكرێت، ئه وانه  بانگه شه گه لێكن، هیچ تێگه یشتنێكی 
په ره سه ندنی  سرووشتی  به   په یبردنێكی  و  زانستی 

سیستمه  سیاسییه  كارگێڕییه كان تێدا نییه .

)18 / 5(
)نموونه گه لێكی  نوسه ر  هه ژده یه مدا  به شی  له  
دیموكراسی( باس ده كات، تێیدا هه وڵده دات بابه تێكی ورد 
ڕوونبكاته وه ، كه  په یوه سته  به  شێوازی گریمانه كراوی 
فه رمانڕه وایی.  بازنه كانی  و  گه ل  نێوان  په یوه ندیی 
ناناوه ندیبوون ده كات، به وپێیه ی  دوای ئه وه  گفتوگۆی 
كه   په یكه ربه ندییه وه ،  به   په یوه سته   گرنگی  ڕه هه ندێكی 
و  پسپۆڕيی  دابه شكردنی  شێوازه كانی  ڕه نگدانه وه ی 
ده سه اڵته كان  چڕبوونه وه ی  ئاستی  و  ده سه اڵته كانه  
پڕۆسه ی  له   خه ڵك  چینه كانی  پێگه ی  و  قورساییان  و 

به شداریی سیاسیدا ده رده خات.
له  كۆتاییدا پوخته یه ك  هه روه ك به شه كانی پێشوو 
پرۆسه ی  كه   ده كات  به وه   ئاماژه   تێیدا  ڕوو،  ده خاته  
دیموكراسی په یوه ندیی به و كولتووره  سیاسییه وه  هه یه ، 
كه  ڕه فتاری سیاسيی و چاوه ڕوانكراو دیاری ده كات. 
كاریگه ریی كولتووری سیاسیش له  كاروانی پرۆسه ی 
دیموكراسیدا، ئه و دژیه كییه  ڕوون ده كاته وه  كه  هه ندێك 
تێیاندا  كه   جیاده كرێته وه ،  پێ  دیموكراسیی  سیستمی 
له گه ڵ ئه وه ی میكانیزمی دیموكراسی ڕه گی داكوتیوه ، 
و  سوودلێوه رگرتن  خراپ  و  په راوێزخستن  و  سته م 

خراپ به كارهێنان هه یه .
په یامی ئه م به شه ، بریتییه  له وه ی كه  ئه گه ر دڵنیایت 
له   بریتییه   ئێمه   واڵتانه ی  له م  چاره سه ر  كه   له وه ی 
پێویسته   ئه وا  دیموكراسی،  سیستمی  ته به نیكردنی 

له سه رت – له  ڕووی زانستيی و كردارییشه وه  ئه و شێوه  
دیاریكراوه ی دیموكراسی بناسیت، كه  گونجاوترینه  بۆ 

بارودۆخه كه .
)19 / 5(

ده خاته   تیشك  نوسه ر  نۆزده یه مدا  به شی  له  
تێیدا  ئیسالمی(.  فه رمانڕه وایه تی  )ڕه هه نده كانی  سه ر 
فه رمانڕه وایی  و سنووره كانی  تایبه تمه نديی  هه وڵیداوه  
ده ستپێكه كه یدا  له   هه ربۆیه   دابڕێژێت.  خوازراو 
پێناسه یه كی پێشنیاركراو بۆ فه رمانڕه وایه تیی ئیسالمی 
داده نێت.  بۆ  مه رجی  پێنج  كه   ڕوو،  ده خاته   ڕۆشنگه ر 
كه  به وته ی ئه و دیدگای شه رعی –نه ك ته نها ئه حكامه  
پڕده كه نه وه ،  ڕه هه ندانه   ئه م  ناوه ڕۆكی  فیقهییه كان 
و  ئیسالميی  گیانێكی  فه رمانڕه وایه تییه كه   به مه ش 
پێنج  ئه م  ده به خشرێت.  پێ  ئیسالمییانه ی  به رگێكی 
له   مرۆیین  بێچاره ی  كێشه یه كی  كۆمه ڵه   ڕه هه نده ش، 
پرسی فه رمانڕه وایه تیدا، كه  له گه ڵ خۆیاندا فه لسه فه یه كی 
كۆمه اڵیه تی و ناوه ڕۆكێكی ئه خالقیی ئه وتۆ هه ڵده گرن. 
:)دادگه ری، شكۆمه نديی و  له   پێنج مه رجه  بریتین  ئه م 
ئازادی، پێویستییه كانی گوزه ران، فه زیله  و تۆبزیكردن، 

ڕاوێژكردن(.
كه   بین  بێئاگا  له وه   »ناكرێت  ده ڵێت:  كۆتاییدا،  له  
به بێ  ئیسالم،  به   ڕێنموییكراو  فه رمانڕه وایی  هاتنه دیی 
كارگێڕیی  له   شاره زایی  و  سیاسيی  تیۆرێكی  بوونی 

گشتی و به ڕێوه بردنی كاروباری خه ڵك، مه حاڵه ».

)20 / 5(
بۆ  ته رخانكردووه   كۆتایی  و  بیسته م  به شی 
دیاریكردنی )النیكه می ته بایی(، بۆ گه یشتن به  واقیعێكی 
هزريی و كرداریی كه  ئاستێكی له یه كتێگه یشتنی تێبێت. 
بۆیه  له م به شه ی كۆتاییدا، هه وڵی باسكردنێكی پوختی 
خاڵێكی  كۆمه ڵه   ببنه   ده كرێت  كه   ده دات،  ڕه هه ند  ده  

هاوبه ش كه  گه ل له سه ریان كۆك بێت.
دیدگای  كه   ده كات  ئه وه   بۆ  ئاماژه   له كۆتاییشدا 
به   ته حه كوم  كه   سۆفتوێر(ه ی  )ئه و  و  سیاسی 
په یوه ندیی  بابه تێكه   ده كات،  ده وڵه ته وه   داموده زگاكانی 
هه یه .  دنیابینییه كه یه وه   و  ئوممه ت  كولتووری  به  
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میكانیزمه كانی  له سه ر  دیموكراسی  له مه ڕ  ناكۆكییش 
و  ئاڕاسته   ئه و  له سه ر  ئه وه ی  ئه ندازه ی  به   نییه ، 
داده نێت...  بڕاوه یان  به   كه   ئه خالقییانه یه تی  ناوه رۆكه  
له مه ڕ  نه ك  لیبراڵییه ،  دیموكراسی  له سه ر  ناكۆكییه كه  
كه  ڕه چاوی  دادگه ر،  فه رمانڕه وایه تییه كی  ڕشته به ندیی 
به رژه وه ندییه كان بكات و كار بۆ به ديهاتنی ئه وله ویاتی 

كۆمه ڵگه  بكات و دیدگاكانی بپارێزێت.
ڕوونه   كه   ئه وه ی  وێڕای  په رتووكه كه دا  له كۆتایی 
دیدێكی  به   و  ئیسالمییه وه   پاشخانێكی  له   نوسه ر  كه  
بابه ته كان  و  چه مك  بۆ  شرۆڤه كاری  ئیسالمییانه  

كردووه ، ده بینین ئه و هه ندێك ڕاستی ده دركێنێت.
خه می  له   ڕه خنه گرانه یه ،  گفتوگۆكه ی  به ڕاستی 
تووشی  تێكه ڵییه ی  له و  چه مكه كاندایه   ڕزگاركردنی 
ده رئه نجامه كانی  و  هۆكار  وته ی خۆی.  به    – هاتوون 
و  فشۆڵ  هه ندێكیان  هه مه جۆرن،  تێكه ڵییه ش  ئه و 
شوێن  بۆیه   ڕزگاربوونن،  شه یدای  سۆزدارانه ن، 
ئامرازه كانی  ڕێی  له   –كه   ده كه ون  چاره سه رێك 
چیرۆكی  كه   دروستبوون  خه یاڵدانیاندا  له   گه یاندنه وه  
خۆشگوزه رانيی و ئاسایش و دیموكراسیه تی واڵتانی تر 
ده گێڕنه وه . یه كێكی تر له  هۆكاره كانی ئه و تێكه ڵكردنه ، 
له و  تر  یه كێكی  هه روه ها  ئایدیۆلۆجییه .  پابه ندبوونی 
خه یاڵكردنی  تێكه ڵكردنه ،  ئه و  بۆ  پاڵنه رن  هۆكارانه ی 
ئومێد  له   پڕه   كه   سوودگه رایه   به رژه وه ندیگه لێكی 
ئه و  داخورانی  له   بریتییه   تریش  هۆكارێكی  ئاوات.  و 
تێزانه ی خه ونیان به  ئاینده یه كی خۆشه وه  ده بینی، ئه مه  
وێڕای بیرته سكی له  هه ڵێنجانی هزریدا و حه زكردن له  

چاره سه ری جادوگه رانه ی ئاماده كراو.
باسكراوه   كه   ئه وه ی  كه   ده نێت  به وه دا  دان  ئه و 
و  )ئایدیاڵییه (  بڵێین شتێكی  ناتوانین  په رتووكه كه دا،  له  
شیاوی جێبه جێكردن نییه ، به اڵم ئه وه یه  كه  ئاماده  نییه  

بۆ جێبه جێكردن. ئاماده یی جێبه جێكردن و دابه زاندن بۆ 
واقیع شتێكی تره ، ئه وه  قۆناغێكی ناوه ندییه ، تێیدا چه ند 
واقیعه كه دا  له گه ڵ  كه   داده ڕێژرێت،  كرداری  مۆدێلێكی 
به شدار  ده رهێنانیدا  له   كه سانه ش  ئه و  و  بێت  گونجاو 
بن كه  جێبه جێكارن. مامه ڵه كردن له گه ڵ واقیع، پێویستی 
و  ئه گه ر  و  قورساییه كان  و  سه نگ  هه ڵسه نگاندنی  به  
له   هه یه ،  قۆناغبه ندی  و  ڕیزپه ڕه كان  و  ئه وله ویاته كان 
چوارچێوه ی تێگه یشتنێكدا كه  گۆڕانكارییه كه  له  سایه یدا 
ده ڕوات و به ره و ڕووگه یه ك هه نگاو ده نێت كه  لێی ال 

نادرێت.
ئه زموونی  چوارچێوه ی  له   نوسه ر  باسه   شیاوی 
وه كوو  پێشكه شكردووه ،  ئه مه ی  خۆیدا  تایبه تی 
تێیدا  و  ژیاوه   ڕۆژئاوایی  واڵتانی  له   كه   مرۆڤێك 
په ی  »به ته واوی  ده ڵێت:  خۆشی  وه ك  خوێندوویه تی، 
ده به م،  ڕۆژئاوایی  ڕشته به ندیی  به هێزه كانی  خاڵه   به  
ئه وه   بۆیه   ده زانم،  الوازه كانی  خاڵه   چۆن  هه روه ك 
كه سێكی  كه   ناكات  تر  كه سانی  ئه زموونی  سه رباری 
بێهیوا سه رباری ده كات، كه سێك كه  كه وتووه ته  داوی 
ئاستی  له سه ر  وه حشییه كانه وه .  سته مگه ره   سیستمه  
فه لسه فیش، قه ناعه تم به وه  هه یه  كه  مۆدێلی ڕۆژئاوایی 
نه  بۆ خۆی و نه  بۆ شوێنی تریش شیاو نییه  و هیچ 
ده رچه یه كیش بۆ جیهان پێشكه ش ناكات بۆ ده رچوون 
له  قه یرانه كانی، به ڵكو ڕێگریشه  له  به رده میدا، هه روه ها 
به  به ڵگه  و پاساو و هه ست و نه ست و ژیانی كرداری 
مۆدێلی  كه   هه یه   به وه   قه ناعه تم  مامه ڵه كردنه وه ،  و 
ڕۆژئاوایی ڕێگه ی لێتێكچووه  و پێویسته  ئه لته رناتیڤێكی 
پێشه وه .  بێته   ژیاریی جیاوازه وه   گیانێكی  به   ڕیشه یی، 
دیدێكی  پێشكه شكرا،  په رتووكه دا  له م  ئه وه ی  بۆیه  
لێكه وته   و  تایبه تمه نديی  له  ڕوونكردنه وه ی  ئیسالمییه ، 

و ده رهاویشته كانیدا ئیجتیهادم كردووه «.



151 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )21(
شوباتى 

2019

د.سهمهدئهحمهد
له گه ڵ ڕاگه یاندنی  دا،  له  مانگی تشرینی دووه می 1918  به  دیاریكراوی  له  پێش ئێستا و  سه د ساڵ 
یه كه مین حوكمڕانی شێخ مه حمود وه ك مه لیكی كوردستان، زمانی كوردیی له  فه رمانگه  و قوتابخانه  و 
ناوه نده كانی خوێندن و فێركردندا، بوو به  زمانی ڕه سمی.. ئیتر چه ندین قوتابخانه  دروستكراو خوێندن 
تیایاندا بوو به  كوردیی، كه  پێشتر خوێندن به  زمانی توركی عوسمانی بوو. هه روه ها چه ندین گۆڤار و 

ڕۆژنامه  و كتێب به  زمانی كوردیی چاپ و باڵوكرانه وه .
ئه م گرنگیدانه  به  زمانی كوردیی له و سه ره تا و سه رده مه دا له سه ر ده ستی كۆمه ڵێ  نووسه ر و ڕۆشنبیر 
و دڵسۆز به  زمان و كو لتووری كوردیی هاته  به رهه م، كه  دیارترینیان بریتيبوون له  مامۆستایان )محه مه د 
و  به رزنجيی  فه تاح  سه ید  قه فتان،  ساڵح  به رزنجی،  نوری  سه ید  كابان،  سه عید  وه هبی،  تۆفیق  زه كی، 

عه بدولواحيد نوری و زۆری تر.
له الیه كی  و  دڵخۆشی  مایه ی  له الیه ك  ئێستاش،  بۆ  و  ئه وسا  بۆ  دڵسۆزانه   ئه و  هه وڵه كانی  بێگومان 
تریشه وه  شانازییه  بۆ نه ته وه كه مان، چونكه  له م ڕێگه یه وه  بۆ دۆست و دوژمن سه لمێنرا كه  كورد نه ته وه یه  
و جگه  له  ئازادی و سه ربه خۆیی، هیچی كه متر نییه  له  هه ر نه ته وه یه كی تر، چۆن خاوه نی خاك و مێژووه ، 
هه ر ئاوهاش خاوه نی زمانه  و ده توانێت هه موو زانستێكی پێبنووسرێت و پێبخوێنرێته وه .. له مه ش زیاتر 
به  هه موو الیه كیان سه لماند كه  زمان ناسنامه ی نه ته وه ییه  و چۆن ناكرێت سازش له  خاك و له  ئاوی 
كوردستان بكرێت، هه ر ئاوهاش و بگره  زیاتریش ناكرێت سازش له سه ر زمانی نه ته وه یی كوردیی بكرێت...

به اڵم له  دوای سه د ساڵ و له  سایه ی زیاتر له  چاره كه  سه ده یه كی حوكمڕانی یه كێتیی و پارتیی له  
باشووری كوردستان، سه باره ت به  زمانی كوردیی چی ده بینین!؟ ڕێك پێچه وانه ی هه وڵه كانی دڵسۆزانی 
زمان و فه رهه نگی كوردیی، دوژمنایه تی و سوكایه تی و بێبایه خی به  زمانی كوردیی له الیه ن هه ندێك له  
به دیده كه ین..  بااڵ  ناویشیاندا خوێندنی  له   په یوه ندیدار به  خوێندن و فێربوون و  ده سه اڵتداران و الیه نی 
ئێستا به شێك له  به ڕێوه به ری باخچه  و قوتابخانه كان و به شێك له  سه رۆك زانكۆكان و به شێك له  ڕاگر و 

به شه كان شانازی به وه وه  ده كه ن كه  خوێندن له الی ئه وانه  به  كوردیی نییه  و به  ئینگلیزییه !!
ئه وه ی له م نێوه نده دا له  هه رشتێك زیاتر مایه ی نیگه رانییه  بۆ ئێمه  و نیشانه ی خۆبه كه مزانین و شه رمه  
بۆ ئه و كه سانه یه  كه  ده پرسن و ده ڵێن: جا زمانی كوردیی كه ی زمانی زانسته ، هه تاوه كو له  زانكۆدا پێی 

بخوێندرێت و پێی بنووسرێت!؟
به رامبه ر هه وڵ و  له   به اڵم  نازانم،  پێویست  به   نازانستییه   و  نزم  ئاست  پرسیاره   ئه و  بۆ  من وه اڵم 
بانگه شه ی له م جۆره دا، ده توانم به  سه د به ڵگه  بیسه لمێنم كه  ئه م كه سانه  دوژمنی سه رسه ختی زمان و 
كو لتوور و فه رهه نگی كوردین، چونكه  به  درێژایی مێژوو هیچ دوژمنێكی كورد ئاوها سوكایه تی به  زمانی 
كوردی نه كردووه ، دوژمنانی كورد ته نها زمانی كوردییان له  قه ڵه مڕه وی خۆیاندا قه ده غه  كردووه ، نه ك 

زمانیكوردییودوژمنهكانی..
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وه ك ئه وه ی ئه مان ده یكه ن.
نایات كه  زانستی  ئه وه   به  كه ڵكی  پێیانوایه  زمانی كوردیی  ئه و كه سانه ی كه   ئه مجاره ش ده یڵێمه وه : 
پێبنووسرێت و پێبخوێندرێت، به  خۆیان بزانن یان نا، جگه  له  دوژمنایه تی زمان و كو لتووری كوردیی، 
له الیه كی تریشه وه  هیچ زانیارییه كیان له سه ر زانستی زمان و بنه ماكانی زمانپژان و زمانی نه ته وه كان نییه ، 
ئه گه ر وانییه  با بچن موتااڵی تێز و نووسینه كانی زانای به  ناوبانگ )نئۆم چۆمسكی( بكه ن و بزانن له باره ی 

زمانه وه  چی ده ڵێت.
چۆمسكی، له وبڕوایه دایه  كه  ئاماده باشی  و توانستی فێربوونی زمان بۆماوه  و غه ریزه یه ، منداڵ پێش 
ئه وه ی له دایك بێت، توانایه كی زۆری بۆ فێربوونی زمان هه یه .. هه موو مندااڵنی جیهان به پێی یه ك شێواز  
و یاسا فێری زمان ده بن  و یه ك ئاستیش له خۆده گرێت، ئه ویش له  ڕێگه ی ژماره یه ك ده نگی دیاریكراوه وه   
و به پێی ڕێسا  و ڕێزمانێكی نیمچه  هاوبه شه وه  منداڵ زمانی ده پژێت، هه ر له  ڕێگه ی ئه و كۆمه ڵه  ده نگه وه ، 

كه  سه ره تا هیچ مانایه ك نابه خشن، سه رئه نجام چه ندین وشه ی مانادار به رهه م دێت.
چۆمسكی چه ندین به ڵگه  ده هێنێته وه  بۆ ڕاستی بۆچونه كانی، ئه وه  به یان ده كات كه  زمانپژان  و پرۆسه ی 
قسه كردن ڕاسته وخۆ په یوه سته  به  كارایی كۆئه ندامی ده ماری ناوه نديی و كۆئه ندامی هه ناسه دانه وه ، بۆیه  
زمان له الی هه موو مرۆڤێك به پێی خشته  و كاتێكی دیاریكراو گه شه  ده كات و زۆر به  زه حمه ت ده توانرێت 
گه شه كردنی زمانی مرۆڤ بوه ستێنرێت، چونكه  بنه ما و ڕێزمان  و ڕێسا سه ره كییه كانی زمان له  نێوان 

هه موو گه ل  و نه ته وه كاندا وه كو یه كه  و هیچ جیاوازییه كیان نییه .
ده وڵه مه ندی  و  هه ژاريی  ئێستادا  له   كه   بكه ین  به وه   ئاماژه   پێویسته   دێڕه دا  چه ند  ئه م  په راوێزی  له  
له  نێوان زمانی نه ته وه كاندا به دیده كرێت، به اڵم ئه وه ی ئه م جیاوازییه ی دروستكردووه  ده ستكرده  نه ك 
خۆڕسك. ئه و زمانه ی كه  ده وڵه مه نده  به  وشه  و زاراوه  و ڕسته  و ده سته واژه ، ئه وه  له الیه ن ڕۆڵه كانییه وه  
زمانه كه  گرنگی پێدراوه  و خزمه تكراوه ، ئه و زمانه شی كه  هه ژاره ، یان نه ته وه ی سه رده ست زمانی ئه و 
فێركردن  و  په روه رده   به رپرسانی  و  ده سه اڵتداران  له   هه ندێك  وه كو  یان  قه ده غه كردووه ،  نه ته وه یه ی 
نه ك  نه ته وه یی خۆیان كردووه ،  به  زمانی  ئێستای هه رێمی كوردستان، سوكایه تییان  بااڵی  و خوێندنی 

گرنگییان پێنه داوه ، به ڵكو وه كو دوژمنایه تییان كردووه .
شتێكی تر له م نێوه نده دا كه  زیاتر له  كۆمیدیا ده چێت ئه وه یه  ئه و كه سانه ی كه  ئێستا له  ناوه نده كانی 
فێركردن و خوێندن و خوێندنی بااڵدا زمانی ئینگلیزی فه رز ده كه ن به سه ر زمانی كوردیدا و بانگه شه ی 
ئه وه  ده كه ن كه  ئه گه ر منداڵ و گه نجی كورد فێری ئینگلیزی بوو ئیتر كوردستان پێشده كه وێت!! به ڕاستی 
ئه م لێكدانه وانه  له الیه ك جێگه ی به زه یی پێداهاتنه وه یه  و له الیه كی تریشه وه  شایانی گاڵته پێكردنه ، چونكه  
چونكه   بونایه ،  پێشكه وكه وتوو  فه ڕه نسا  و  به ریتانیا  وه ك  ئه فریقا  واڵتانی  ئێستا  ده بوو  وابوایه ،  ئه گه ر 
زۆربه ى منداڵ و گه نجی واڵتانی ئه فریقا زمانی فه ڕه نسی يان ئینگلیزی ده زانن، هه ر به و دوو زمانه ش 
ده خوێنن و ده نووسن، به اڵم ئاشكرایه  كه  واڵتانی ئه فریقا دواكه وتوون و پێشكه وتوونین.. ئه و كه سانه  
ده بێت بزانن كه  پێشكه وتنی هه ر واڵتێك په یوه سته  به  چه ندین فاكته ره وه ، دیارترینیان سیستم و یاسایه ، 
هه روه ها گرنگیدانه  به  هه موو زانسته كان و كڕینی عه قڵی زاناكانه ، جا سه ر به  هه ر گه ل و نه ته وه یه ك بن، 

نه ك دوژمنایه تیكردنی زمانی نه ته وه یی خۆیان..


